
ZAPRASZAMY  DO  ROZWIĄZANIA  QUIZU  NR  5 

 
Z dziejów piśmiennictwa 

 

Część III 

 

Rozwiąż quiz.  W każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź, która Twoim zdaniem jest 

prawidłowa. Podpowiedzi szukaj w następujących pozycjach wydawniczych: 

 - M. Iljin "Czarno na białym" 

 - K. Brookfield i in. "Pismo. Poznaj dzieje pisma - od piktogramów do średniowiecznych  

              rękopisów i książek drukowanych" 

 - D. Jodłowska-Wesołowska "Papirusy, papierki, gryzipiórki" 

 - Słownik języka polskiego 

 - Encyklopedia powszechna PWN 

 i innych   
POWODZENIA! 

 
1. Pomysł robienia papieru zrodził się: 

 A. w Egipcie 

 B. w Chinach 

 C. w Palestynie 

2. Przekartkowanie starożytnej egipskiej książki nie było możliwe gdyż: 

 A. miała ona postać zwoju 

 B. miała postać luźnych kart 

 C. miała postać harmonijki 

3. Dawny pergamin robiony był z: 

 A. błotnistej rośliny zwanej papirusem 

 B. z liści trzciny 

 C. ze skóry zwierząt 

4. Pierwsze papiernie w Polsce powstały w: 

 A. XIII w. 

 B. XV w.  

 C. XVI w. 

5. Najstarszy zabytek piśmienniczy w języku polskim to: 

 A. Pisma Pawłowe 



 B. Wyznania Maryjne 

 C. Kazania Świętokrzyskie 

6. Który zestaw przedstawia materiały piśmiennicze od tych stosowanych najwcześniej, do tych  

    stosowanych obecnie? 

 A. kamienna ściana, glina, papirus, papier 

 B. glina, kamienna ściana, papier papirus,  

 C. papirus, glina, kamienna ściana, papier 

7. Który zestaw przedstawia kolejność pojawiania się poszczególnych rodzajów książek  

    od najwcześniejszych do współczesnych? 

 A. książka z pergaminu, żywa książka, książka z papieru, książka-zwój papirusu 

 B. książka z papieru, książka-zwój papirusu, książka z pergaminu, żywa książka 

 C. żywa książka, książka-zwój papirusu, książka z pergaminu, książka z papieru 

8. Który zestaw przedstawia kolejność książek od współczesności do czasów dawnych: 

 A. książka obrazkowa, książka rękopiśmienna, książka drukowana, książka cyfrowa 

 B. książka cyfrowa, książka drukowana, książka rękopiśmienna, książka obrazkowa 

 C. książka rękopiśmienna, książka cyfrowa, książka drukowana, książka obrazkowa 

9. Ogół gazet i czasopism nazywamy: 

 A. wydawnictwem 

 B. prasą 

 C. piśmiennictwem 

10. Wydawnictwo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu to: 

 A. gazeta 

 B. tygodnik 

 C. czasopismo 

         G. Łabno 


