
Klasa 6a, 6b (od roku szkolnego 2020/2021) 

 

Przypominam!  

Książki czytamy w rytmie jeden miesiąc – jedna książka. 

Każda lektura rozpoczyna się sprawdzianem ze znajomości książki (tj. kto co zrobił, 

znalazł, gdzie poszedł – z kim się spotkał itp.). Często na takim sprawdzianie znajdują 

się cytaty, które trzeba zlokalizować w tekście, uzupełnić ich treść lub wyjaśnić 

znaczenie. W czasie sprawdzianu można (a nawet trzeba) mieć ze sobą lekturę – inaczej 

trudno zaliczyć sprawdzian. Nie czytajcie więc streszczeń – to piekielnie nudne 

i…bezużyteczne. Nie wypożyczajcie lektur pół roku wcześniej, bo zapomnicie, o co 

chodziło i nie będziecie mogli korzystać z nich i na lekcji, i na sprawdzianie. 

Przy okazji odradzam korzystanie z tanich wydań „szkolnych”, które zostały 

przygotowane z myślą o osobach, które nie lubią (?), nie umieją (?) czytać – tam na 

końcu takiej książki jest streszczenie, omówienie itp. To opracowanie raczej oducza 

czytania! Wyobraźcie sobie swoją ulubioną książkę w takim wydanie! 0% przyjemności 

z lektury, gdy ktoś nam wszystko podpowiada i zdradza to, czego sami chcemy się 

dowiedzieć, domyślić czy wydedukować. 

Druga sprawa to wydanie książki – bierzcie do ręki taki wydanie, które jest estetyczne, 

ładne i często może też stać na domowej półce. 

 

Lektura uzupełniająca, której listę znajdziecie niżej to moje propozycje na wakacje do 

poczytania lub inspiracje dla prac dodatkowych w ciągu roku… (Dwie lektury są 

obowiązkowe – zaliczenie np. w czasie konsultacji).  

Niektóre z nich to moje propozycje, niektóre to zalecenia Ministerstwa – to może być 

ciekawa zagadka: zgadnij, które z tych książek są polecana przez władze oświatowe.  

Miłej lektury i do zobaczenia ☺  

 

Uwaga zaczynamy już we wrześniu!  

Czyli proszę przeczytać Niziurskiego na 7 września!!! 

 

 

 

 



 

LEKTURA PODSTAWOWA czyli obowiązkowa 

 

 

1. Edmund Niziurski Siódme wtajemniczenie  

2. Małgorzata Musierowicz Kwiat kalafiora  

3. Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy 

4. Charles Dickens Opowieść wigilijna  

5. Lewis Carroll Alicja w Krainie Czarów  

6. Michael Ende Momo  

7. Jostein Gaarder Przepowiednia Dżokera  

8. Agatha Christie Dziesięciu Murzynków (inny tytuł: I nie było już nikogo)  

9. Stanisław Lem Bajki robotów  

10. Antoni Czechow Śmierć urzędnika 

 

Lektura uzupełniająca (obowiązkowo dwie lektury):  

 

1. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem – John Ronald Reuel  

2. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – Rafał Kosik  

3. Córka Czarownic – Dorota Terakowska  

4. Tajemnica człowieka z blizną – Paweł Beręsewicz  

5. Skrzynia Władcy Piorunów – Marcin Kozioł  

6. Cyberiada (np. Klapaucjusz) – Stanisław Lem  

7. Dziewczynka tańcząca z wiatrem – Katarzyna Zychla 
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