
                  Quiz wiedzy ogólnej– sprawdź, co potrafisz! 

     Proponuję Wam  quiz – jako formę relaksu i jako świetną zabawę! 

1. Ile godzina ma minut:                                                         

 

 

a) 40 

b) 50 

c) 60. 

2. Stolicą Polski jest: 

a) Kraków 

b) Warszawa 

c) Gdańsk. 

3. Najdłuższa rzeka Polski to: 

 

 

a) Warta 



b) Wisła 

c) Odra. 

4. Na godle Polski widnieje ptak. Jest to: 

 

 

a) orzeł 

b) kruk 

c) zimorodek. 

5. Gdy ziemia ma za mało wody, mówi się ,że jest: 

a) susza 

b) pożar 

c) powódź. 

6. Jaki kształt ma planeta Ziemia: 

 



 

a) kwadratowy 

b) płaski 

c) okrągły 

7. Słońce to: 

a) gwiazda 

b) planeta 

c) meteor. 

8. To ponoć najlepszy przyjaciel człowieka. Jest to: 

 

 

a) delfin 

b) wiewiórka 

c) pies. 

9. Drzewo, którego owoc to tzw. noski to: 

a) klon 

b) kasztanowiec 

c) dąb. 

10. Najzdrowszym napojem jest: 



 

a) herbata 

b) oranżada 

c) woda. 

Odpowiedzi: 1. C; 2. B; 3. B; 4. A; 5. A; 6. C; 7. A; 8. C; 9. A; 10. 

 

 

                                          ZASADY ZABAWY I NAUKI 

                                            Z KOMPUTEREM 

1. Umyj i wytrzyj ręce przed 

pracą przy komputerze! 

 

 

 

2. Nie siedź zbyt długo przy 

komputerze! Po maksymalnie 45 



minutach musisz zrobić sobie przerwę! 

 

 

 

3. Ważne jest dobre 

biurko i wygodny, najlepiej 

regulowany fotel! 

 

 

 

4. Utrzymuj porządek na biurku! 

 

5. Siedź PROSTO i w odpowiedniej ODLEGŁOŚCI! 



 

 

 

6. Nie ustawiaj monitora na tle okna 

i naprzeciwko okna! Dbaj o dobre oświetlenie! 

 

7. Nie pij i nie jedz przy 

komputerze! 

 

 

                                ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO CZYTANIA 



 

 

                    „Sposób na Elfa” Marcin Pałasz 

„Nigdy nie miałem psa, nie wiedziałem więc, jak 

to jest. Kiedy jednak zobaczyłem wesoły pysk Elfa 

na zdjęciu – zakochałem się w nim od pierwszej 

chwili! Okazało się, że pies to mnóstwo czułości, 

przezabawnych sytuacji i miłość na całe życie! 

Oraz kilka niezłych przygód. Zresztą, sami 

przeczytajcie!” 

Sposób na Elfa to opowieść o psie, który prawie 

całe swoje młode życie spędził w schronisku. Każdy 

z jego czworonożnych towarzyszy czeka tam na swój wielki dzień. Dzień, 

w którym trafi do dobrego domu... 

Pewnego dnia marzenie Elfa się spełnia. Zostaje zabrany do nowego domu 

przez Dużego i Młodego, czyli ojca i syna. 

Chcecie dowiedzieć się co było dalej? Sięgnijcie po tą zabawną i pełną 

ciepłych uczuć książkę. Spędzicie przy niej wiele przyjemnych chwil, 

śmiejąc się ciągle niemal do łez. Marcin Pałasz ukazuje świat na przemian 

z perspektywy psa i jego właścicieli. Wybuchy śmiechu gwarantowane! Nie 



brak w książeczce wątku przygodowo-kryminalnego, czy elementów 

obyczajowych. 

Wychowanie psa to nie lada wyzwanie! Zaraz, zaraz a może to Elfa czeka 

misja, by wychować sobie Panów, którzy go przygarnęli? I kto tu właściwie 

kogo adoptował? 

                                                                         Miłej zabawy! 

                                                                     Izabela Wojtasik 

 

 

 


