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1.Dokończ zdania słowami z tematu „książki” 
 

 
Tom, podręcznik, tytuł. Rękopis, regał, maszynopis, lektura, czytelnik, księgozbiór 
 

  
 

1. Osoba, która czyta książki to czytelnik 

2. Zbiór książek to  księgozbiór 

3. Szafka na książki to  regał 

4. Harry Potter ma 7 części, czyli inaczej 7 tomów 

5. Proces czytania albo książka, którą czytają dzieci w szkole to inaczej lektura 

6. Książka do nauki to podręcznik 

7. Nazwa książki tytuł 

8. Tekst pisany ręką to rękopis, a tekst pisany na komputerze to maszynopis 

 

2.Dopasuj do siebie synonimy 
 

1. obyczaj     b) zwyczaj  

2. zanikać    f) znikać powoli 

3. przypuszczać    g) domyślać się 

4. opasły    d) gruby 

5. śmiałek     h) odważna osoba  

6. doba     a) era  

7. stronić od czegoś    e) unikać czegoś  

8. ankieta            c) badanie  
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3. Uzupełnij tekst artykułu podanymi spójnikami i przyimkami 
 do, na,  ale, ani, choć,  więc, poza, przy, co, podczas 

4. Wstaw do tekstu podane tytuły akapitów 
 

Raport czytelnictwa w Polsce 

 

Obyczaj spędzania wieczoru PRZY lekturze praktycznie zanikł. Co trzeci Polak 

jeszcze co prawda sięga po książkę przynajmniej raz do roku, ale wybierane tytuły 

każą przypuszczać, że to jedyne pozycje, jakie przychodzą mu na myśl PODCZAS 

wypełniania ankiet – wynika z raportu Biblioteki Narodowej. 

Poziom czytelnictwa w Polsce, mierzony metodami Biblioteki Narodowej, nie jest 

powodem DO dumy. Z ankiet przeprowadzonych na 3 tys. osób wynika, że 63 

proc. respondentów w 2016 roku nie przeczytało ANI jednej książki. Zaledwie co 

dziesiąty Polak sięgnął po więcej niż siedem pozycji. Czy tylko opasłe tomy 

odstraszają Polaków? Niestety, nawet dłuższe artykuły prasowe przyprawiają 

zjadaczy chleba i telewizji o dreszcze. Z ankiet BN wynika, że w zeszłym roku 

zaledwie 46 proc. respondentów przeczytało tekst zawarty na przynajmniej trzech 

stronach maszynopisu. W 2012 roku śmiałków było jeszcze 58 na 100. 

Książki w domu 

W dobie wirtualnych treści domowe biblioteki są passé. Z takiego założenia 

najpewniej wychodzi 41 proc. respondentów, którzy przyznali się, że POZA 

podręcznikami na ich półkach nie ma żadnej innej książki. Co piąty Polak ma 

http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf
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przynajmniej kilka pozycji w swojej biblioteczce, a 44 proc. - nawet 20 sztuk. Dwie 

trzecie Polaków w zeszłym roku nie dokupiło do zbioru ani jednej książki. 

Jeśli nie książka to może gazeta? 

Okazuje się, że i z tym jest problem. Z ankiet BN wynika, że 48 proc. respondentów 

stroni od druku w ogóle, a jedyne, po co sięgają, to program telewizyjny czy 

pojedyncze artykuły w tabloidach (...) „Są to często osoby starsze – powyżej 50. 

roku życia, relatywnie gorzej sytuowane, z wykształceniem podstawowym i 

zasadniczym zawodowym oraz przewagą robotników i rolników, CHOĆ 

znajdziemy wśród nich także dyrektorów” - wyjaśniają autorzy raportu.  

NA  drugim biegunie znajduje się grupa czytelników zaangażowanych (13 proc.), 

którzy celebrują lektury i z upodobaniem śledzą ambitną prasę. Są to zwykle osoby 

wykształcone, znające języki i uznające się za obyte w świecie, ALE nie tylko. 

Znaczną ich część stanowią gospodynie domowe z małych miast i wsi, które 

uwielbiają wieczory z dobrą literaturą. 

Co ciekawe, do grupy „zaangażowanych czytelników” coraz rzadziej zaliczani są 

studenci. Co prawda czytają oni książki, bo wiedzą, że tego wymaga ich kariera, 

ale nie uznają tego za hobby. Wybierają WIĘC te pozycje, które wymaga od nich 

uczelnia lub rynek. Prasę śledzą tylko w formie elektronicznej.  

Co czytają Polacy? 

Najczęściej romanse i kryminały. Wśród osób, które czytają książki, króluje Henryk 

Sienkiewicz. Inni autorzy popularni wśród Polaków, to E. L. James (m.in. „50 

twarzy Greya”), Paula Hawkins (ostatnio zekranizowana „Dziewczyna z pociągu”), 
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Stephen King, Adam Mickiewicz, J. K. Rowling, Joanna Chmielewska, Danielle 

Steel, Stephenie Meyer i Katarzyna Bonda. 

 

5. Prawda czy fałsz? (Wpisz p – prawda lub f- fałsz obok zdania) 
 

1. Polacy nie czytają wiele książek, ale lubią czytać gazety. F 

2. Większość Polaków nie ma w domu ani jednej książki.  P 

3. Starsze osoby najchętniej oglądają tylko telewizję i nie czytają nawet prasy. F 

4. Czytelnicy zaangażowani to głównie studenci, którzy czytają, bo muszą.  P 

5. Polacy najchętniej sięgają po książki zagranicznych autorów. P 

 

6. Zapisz słowami (lub przeczytaj na głos) liczebniki zapisane w 

tekście cyframi  
 

Trzy tysiące osób 

Sześćdziesiąt trzy procent respondentów 

W dwa tysiące szesnastym roku 

W dwa tysiące dwunastym roku 

Pięćdziesięciu ośmiu 

Sto 

Czterdzieści jeden procent 

Czterdzieści cztery procent 

Dwadzieścia 

Czterdzieści osiem procent 

 Pięćdziesiątego 

Trzynaście procent 
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7. Przekształć zdania tak, aby zachować jego znaczenie i użyć 

podanego słowa 
1. Kiedy  

a) To jedyne tytuły, jakie przychodzą na myśl respondentom podczas 

uzupełniania ankiety 

b) To jedyne tytuły, jakie przychodzą na myśl respondentom, kiedy uzupełniają ankietę. 

2.  Została 

a) Dwie trzecie Polaków w zeszłym roku nie dokupiło do zbioru ani jednej 

książki. 

b) Ani jedna książka nie została dokupiona do zbioru przez dwie trzecie 

Polaków w zeszłym roku.  

3. Sprawę 

a) Czytają książki, bo wiedzą, że tego wymaga ich kariera 

b) Czytają książki, bo zdają sobie sprawę, że tego wymaga ich kariera. 


