
Lekcja biblioteczna dla kl. III. 

Temat : „ Asiunia” Joanny Papuzińskiej –  sprawdzenie znajomości lektury. 

Cel lekcji: 

-  utrwalenie treści przeczytanej książki. 

Drodzy Uczniowie, przygotowałam Wam zadania dotyczące lektury „ Asiunia”. Sprawdźcie, 

czy dobrze zapamiętaliście jej treść. 

Uwaga! Podobne pytania wykorzystam podczas szkolnego konkursu pt.: „ Wiem, co czytam”. 

Joanna Papuzińska ( urodzona 1939 roku).                                                                                  

Pracowała jako wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, napisała wiele prac na temat 

literatury dziecięcej. Jest autorką powieści oraz wierszy przeznaczonych dla dzieci                   

i młodzieży, takich jak: „ Nasza mama czarodziejka” , „ Asiunia”, „ Wędrowcy”, „ Śpiące 

wierszyki”. W książce „ Darowane kreski” opisała wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w 

ogarniętej wojną Warszawie. 

  

Zadanie I 

 Przeskakując co drugą literę, odczytaj imię i nazwisko autorki książki. 

 

KJROWAKNMNDA 

 

TPDAMPKUTZSIFŃWSYKDA 

 

Zadanie II 

 Zaznacz prawidłową odpowiedź: 

1. Autorka książki pisze wspomnienia z : 

a. własnego dzieciństwa 

b. dzieciństwa swojej babci 

 

2. Mama Asiuni : 

a. wyjechała do innego miasta 

b. zabrali ją Niemcy 

 

3. Dziewczynka, która mieszkała z Asią przy ulicy Filtrowej, miała na imię : 

a. Ela 

b. Ala 

 

4. Ciocia Ola była to: 

a. ciocia Lew 

b. ciocia Tygrys 

 

5. Asiunia miała: 

a. 7 lat 

b. 5 lat 



 

 

 

Zadanie III 

 Napisz, o kim mowa w przytoczonych fragmentach: 

 

1. „ To oni wystawali na zimnie, sprzedawali bułki i papierosy na stacji, mieli 

poodmrażane ręce, dziurawe buty, które uszczelniali papierem i szmatami, podarte i 

wyrośnięte kurtki z za krótkimi rękawami’. 

……………………………………………. 

2. „ (…) mówiła, że zamiast się zamartwiać, to trzeba mieć >>pomyślunek<<”. 

 

Zadanie IV 

 Przy podanych zdaniach zaznacz: prawda ( P ) lub fałsz ( F ). 

 

1. Asia przez jakiś czas mieszkała z rodzeństwem u swojej babci. P F 

2. Uciekając do schronu, babcia zabrała garnek zupy. P F 

3. W Warszawie wybuchło powstanie. P F 

4. Rodzinie bohaterki brakowało jedzenia. P F 

5. Wszyscy mieli dużo ciepłych ubrań. P F 

 

Zadanie V 

 Odpowiedz na pytania: 

 

1. Co babcia przyrządzała z żołędzi? 

………………………………… 

2. Skąd ciocia Luna miała wełnę na sweter dla Asiuni? 

………………………………… 

3. Co się stało ze złapanym przez chłopców zającem? 

…………………………………. 

4. Kto miał często czyraki z niedożywienia? 

…………………………………. 

5. Czym rodzina podróżowała do Stoczka? 

…………………………………. 

6. Kto odnalazł w Stoczku Asię i jej rodzinę? 

…………………………………. 

          Zadanie VI 

 Proszę wykonać pracę plastyczną, której tematem może być ciekawa ilustracja do 

książki. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lekcja biblioteczna dla kl. VIII. 

 

Temat : W soplicowskim dworze. Zgaduj – zgadula. 

 

                                                                                                              

o Cel lekcji: 

- sprawdzenie znajomości treści  lektury „ Pan Tadeusz” A. Mickiewicza.  

 

„ Bo to jest Sopliców choroba,                                                                                                        

że im oprócz Ojczyzny                                                                                                               

nic się nie podoba”. 

                                                                                                                   

 1. Wyjaśnij znaczenie słów : 

 

o zajazd – 1p. 

o rekuza –  1p. 

o rehabilitacja – 1p. 

o po kądzieli – 1p. 

 

 2. Z jakimi osobami lub sytuacjami kojarzysz: 

o scyzoryk, cymbały, mrówki, kaptur – 4p. 

 

 3. Dobierz do każdego określenia właściwą osobę: 

 

o hulaka, patriota, gadułą, dziwak, kokietka, gospodarz – Telimena, Hrabia, 

Sędzia, Jankiel, Wojski, Jacek – 6p. 

 

 4. Które z zestawów obiadowych mogły pojawić się na soplicowskim stole? 

 

o barszcz królewski, łosoś, kurczęta,, szparagi, 

o indyk w sosie z mandarynek, sałatka owocowa, tort „ Mocca”, 

o rosół staropolski, karp, bigos, kawa ze śmietanką, 

o barszcz czerwony, schab, ogórki, galaretka owocowa – 2p. 

 

 5. Jakie wydarzenia przypomniał Jankiel w swym koncercie? – 4p. 

      ………………………………………………… 

 

 6. Jakie pary zaręczyły się w Soplicowie? – 4p. 

    ……………………………………………………………………………….. 

 

 7. Z czego, czym słynął Jankiel? – 3p. 

……………………………………………………… 

 

 8. Na jaką chorobę cierpieli wszyscy w Soplicowie? – 1p. 



…………………………………… 

 

 9.Ile grzybów przyniosła Telimena? – 1p. 

…………………………………. 

 

 10. Jaką pieśnią zakończył się koncert Jankiela? – 2p. 

…………………………………. 

 

 11. Z czego słynął Rejent? – 2p. 

…………………………………. 

 

 12. Jaka atrakcyjną potrawę przygotował Wojski na ucztę dla gości? – 2p. 

………………………………………………………………………. 

 

 13. Tabakiera Podkomorzego służyła do …………………………… - 2p. 

       

 Maksymalna ilość punktów wynosi: 37. 

 


