
ZAPRASZAMY  DO  ROZWIĄZANIA  QUIZU  NR  10 

 

Skąd pochodzi ten cytat? 

 

Dla młodszych moli książkowych 

 

 1.  Cytat „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.ˮ 

  A.  Kubuś Puchatek 

  B.  Biblia 

  C.  Mały Książę 

 2.  Cytat „Doktor Paj-Chi-Wo odkrył mi również inne swoje tajemnice oraz nauczył mnie  

       wszystkiego, co dzisiaj umiem. Między innymi wyjawił mi ukryte znaczenie ludzkich imion”  

       pochodzi  z utworu: 

  A.  Słowik 

  B.  Akademia Pana Kleksa 

  C.  Król Maciuś Pierwszy 

 3.  Cytat „Nazywam się Lisa. Jestem dziewczynką, to chyba od razu widać z imienia. Mam siedem  

         lat i wkrótce skończę osiem.” pochodzi z utworu 

  A. Dziewczynka z zapałkami 

  B.  Dzieci z Bullerbyn 

  C.  Pięcioro dzieci i coś 

 4.  Cytat ,,Zdobycie pożywienia to sprawa życia i śmierci dla mieszkańców Grenlandii. Polowanie  

        na zwierzęta morskie, tak jak to robią Eskimosi w dalekich zakątkach Grenlandii, nie jest  

        rzeczą łatwą ani bezpiecznąˮ  pochodzi z utworu: 

  A. Zaczarowana zagroda 

  B.  Koniec świata i poziomki 

  C.  Anaruk, chłopiec z Grenlandii 

 5.  Cytat ,,Pociąg miejscowy z Maritimy do przystanku obok Piombino, gdzie mieszkał zawia- 

       dowca, odchodził dopiero wieczorem . W ciągu kilku godzin, które kolejarz i pies spędzili razem,  

        zdążyli się zaprzyjaźnić.ˮ  pochodzi z utworu: 

   A.  Cudowna podróż 

   B.  O psie, który jeździł koleją 

   C.  Przygody Koziołka Matołka 

6.  Cytat ,,Przyszedłem na świat w pięknym, rozłożystym gnieździe ze starej brony, na wysokiej  

     topoli rosnącej w zagrodzie Orczyków.ˮ pochodzi z utworu: 

  A.  Kajtkowe przyrody 



  B.  Nie płacz, Koziołku 

  C.  Puc, Bursztyn i goście 

7.  Cytat ,,Przez cały czas długa, czarna nitka zwisała Ollemu z ust. Gdy biegał, wyglądało to  

     bardzo śmiesznie. Chwilami zapominał widocznie o zębie, nitce i całej biedzie, śmiał się i roz- 

     mawiał jak zwykle. Nagle jednak zaczynał markotnieć, pociągał bojaźliwie za nitkę i wzdychał.”  

     pochodzi z utworu: 

  A.  Najmilsi 

  B.  Dzieci Pana Astronoma 

  C.  Dzieci z Bullerbyn 

 8.  Cytat ,,Trzeciego dnia piorun uderzył w olbrzymi stary dąb rosnący na wzgórzu. Drzewo pękło  

           i runęło na ziemię. Zadrżały domy w całej dolinie, a burza natychmiast ustała.  

           Nie był to zwyczajny dąb.ˮ pochodzi z utworu: 

  A.  Drzewo do samego nieba 

  B.  Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. 

  C.  Babcia na jabłoni 
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