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Konkurs czytelniczy w bibliotece
Jestem nauczycielem z trzydziestoletnim stażem pracy. W Szkole Podstawowej
nr 2 w Skierniewicach pracuję od 12 lat jako nauczyciel bibliotekarz.
Działania, które podejmuję, mają na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
czytelniczych uczniów, podnoszenie ich kultury czytelniczej poprzez kształtowanie emocjonalnego
stosunku do książki jako nośnika wiedzy i wartości ludzkich oraz podnoszenie stanu czytelnictwa
i promowanie czytania, jako jednej z form spędzania wolnego czasu.
W osiąganiu tych zamierzeń niewątpliwie pomagają międzyszkolne konkursy organizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach.
Ich tematyka jest bardzo różnorodna i ciekawa, dlatego uczniowie naszej szkoły chętnie biorą
w nich udział. Są to konkursy zarówno plastyczne jak i czytelnicze. Nie ukrywam, że większym
wyzwaniem są konkursy czytelnicze, gdyż wymagają poświęcenia większej ilości czasu na
przeczytanie książek oraz zapamiętanie ich treści, nie wyłączając dużej ilości szczegółów.
Kiedy tylko otrzymuję informację z Miejskiej Biblioteki Publicznej, że właśnie jest
ogłoszony konkurs międzyszkolny, ogłaszam go w mojej szkole i jednocześnie gromadzę książki
wymagane do konkursu. Niestety, nie zdarzyło się jeszcze tak, aby wszystkie znajdowały się
w naszej bibliotece. Dlatego do gromadzenia potrzebnego księgozbioru angażuję uczniów
i nauczycieli, którzy pożyczają brakujące pozycje z prywatnych zbiorów. Dzięki temu, jak
dotychczas, udawało mi się zgromadzić komplet potrzebnych pozycji. Następnie organizuję
spotkanie z uczniami, którzy chcą wziąć udział w rywalizacji czytelniczej i wtedy ustalamy
harmonogram wymiany książek oraz terminy następnych wspólnych spotkań. Przeciętnie jest ich
około dziesięciu. Dyskutujemy na tych zebraniach nad treścią utworów, znajdujemy ciekawe
szczegóły, zadajemy sobie pytania. Oczywiście wymaga to ode mnie przeczytania pozycji
książkowych, których konkurs dotyczy, by służyć uczniom pomocą i aby przygotować zestawy
szczegółowych pytań sprawdzających znajomość treści utworów. Tak było również wtedy, kiedy
Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłosiła konkurs pt. „Koszmarny konkurs czyli Karolek
i inni”, do którego trzeba było przeczytać sześć tytułów o Koszmarnym Karolku. Poniżej
przedstawiam przygotowane przeze mnie zestawy pytań (oraz odpowiedzi na nie) do trzech książek
dotyczących przygód Karolka. Być może pomogą one w zorganizowaniu przez innych
bibliotekarzy konkursu czytelniczego dla uczniów.
Na zakończenie pragnę się pochwalić, że w przedstawionym powyżej konkursie uczniowie
z mojej szkoły zdobyli I i II miejsce oraz otrzymali pięć wyróżnień.
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Koszmarny Karolek
(i jego wielki dzień)
1. Co się stało. kiedy Koszmarny Karolek postanowił być grzeczny ?
− Damianek spóźnił się na zbiórkę zuchów, gdyż rodziców nie obudził krzyk oblanego zimną
wodą Damianka.
2. Co bardzo zdziwiło rodziców w zachowaniu Karolka?
− Zdziwiło ich to, że czyta książkę i nie dokucza Damiankowi.
3. W czym Karolek pomógł tacie?
− Nakrył do stołu
4. Jak Damianek prowokował Karolka?
− Rzucił w niego groszkiem i kopnął go w nogę pod stołem.
5. Co Karolek dostał w nagrodę od mamy?
− Kawałek ciasta z bitą śmietaną na deser
6. W kogo uderzył talerz ze spaghetti rzucony przez Damianka?
− Trafił mamę w głowę.

(i lekcja tańca)
7. Jaką rolę mieli odgrywać Damianek i Karolek na występie swojej klasy?
− Mieli być deszczowymi kropelkami.
8. Jak nazywała się pani ze szkoły baletowej?
− Panna Klaryssa Tiptop.
9. Jak wyglądała Panna Klaryssa?
− Była szczupła, miała długie włosy związane w szarą kulkę, nos jak haczyk, ostre łokcie
i wystające kolana.
10. Jak nazywała się pani, która grała na fortepianie?
− Pani Grzmot – Brzdąkalska.
11. Jak Karolkowi szła nauka tańca?
− Bardzo źle, mylił kierunki, lewą rękę z prawą, deptał dzieciom po palcach, nie wykonywał
poleceń.
12. Kim postanowił stać się Karolek i co stało się na scenie?
− Postanowił zostać pterodaktylem i atakował swoje ofiary, wtedy wszyscy się poprzewracali
i pospadali ze sceny .Karolek został wyrzucony ze szkoły baletowej
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(i Wredna Wandzia)
13. Dlaczego Karolek bawił się z Wredną Wandzią
− Gdyż posiadała przepaskę na oczy, czaszki, skrzyżowane piszczele, kapelusze
z pióropuszami, bagnety, szpady i szable.
14. Kim chciał być Karolek?
− Kapitanem Hakiem.
15. W jaki sposób Wandzia przerwała zabawę w Kapitana Haka?
− Swym przeraźliwym krzykiem.
16. Czym Karolek chciał poczęstować Wandzię?
− Gludyniem.
17. Z czego składał się gludyń?
− Składniki to: owsianka, spleśniałe pomidory, pasztet, szpinak, kawa, jogurt, mąka, ocet,
fasolka po bretońsku, musztarda, masło orzechowe, stary ser, pieprz, zgniłe pomarańcze
i ketchup.
18. Kogo, Wandzia i Karolek poczęstowali gludyniem?
− Damianka.

(i wakacje)
19.
−
20.
−
21.
−
22.
−
23.
−
24.
−
25.
−
26.
−
27.
−
28.
−

Gdzie rodzice Karolka zamierzali spędzić wakacje?
Na campingu we Francji.
Czym podróżowali?
Promem a potem samochodem
Dlaczego Karolkowi nie podobało się na campingu?
Ponieważ nie było tam żadnych wygód, nawet telewizora.
Czym zajęła się mama z Damiankiem?
Poszli zbierać drewno na ognisko.
Co robił tata?
Rozłożył namiot
Dlaczego Karolek zdenerwował tatę ?
Bo słuchał głośnej muzyki
Ile dni padał deszcz?
5 dni.
Z jakiego drewna Karolek rozpalił ognisko?
Z namiotowych śledzi.
Co stało się z namiotami obozowiczów?
Wszystkie namioty zawaliły się i pływała w nich woda
Co zrobiła rodzina Karolka?
Przeniosła się na camping obok, gdzie były wszystkie wygody i telewizor.
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Koszmarny Karolek i nawiedzony dom
(i czarny fotel)
1.
−
2.
−
3.
−
4.
−
5.
−
6.
−
7.
−
8.
−

Podaj nazwy ulubionych programów Karolka
Raper Saper, Maksio Mutant, i Obżartuch Onufry.
Jaki program oglądał Damianek?
Tereska i tańczące tulipany.
Jakie były reguły oglądania telewizji?
-Ten, kto pierwszy zajmie czarny fotel, decyduje, co się będzie oglądać.
Jaki program oglądał Damianek w sobotę?
-Dobre maniery.
W jaki sposób Karolek przechytrzył brata?
Powiedział, że mama i tata proszą go na górę do siebie.
O której godzinie wstał Karolek, aby zająć czarny fotel?
O godzinie 2:00 w nocy.
Dlaczego Karolek się przestraszył?
Przestraszył go Damianek, który już wcześniej zajął fotel.
Jaką karę wprowadził tata?
Oglądanie telewizji od godziny 7:00 rano, a jeśli ktoś postąpi inaczej otrzyma zakaz oglądania
telewizji przez tydzień.
9. Na jaki pomysł wpadł Karolek?
− Przestawił budzik Damianka o godzinę do przodu i włączył głośno telewizor, a sam położył się do
łóżka.
10. Jaką karę otrzymał Damianek od rodziców?
− Zakaz oglądania telewizji przez miesiąc.

(i nawiedzony dom)
11.
−
12.
−
13.
−
14.
−
15.
−
16.
−
17.
−
18.
−

Dlaczego kuzyn Wojtuś chciał się zemścić na Karolku?
Ponieważ Karolek spryskał Wojtusia zieloną farbą i przejął kilka jego świątecznych prezentów.
Do kogo pojechał Karolek na weekend?
Do bogatej cioci Belli i kuzyna Wojtusia.
13.W jakim pokoju miał spać Wojtuś?
W nawiedzonym, w którym straszą duch.y
Skąd dochodziły jęki, które przestraszyły Karolka?
Z szafy.
Czym Karolek zaatakował ducha?
Pistoletem na wodę.
Co było w szafie?
Mały magnetofon kasetowy.
Jaką zemstę obmyślił Karolek na Wojtusiu ?
Schował się pod łóżkiem Wojtusia i go straszył.
Co zaproponował Karolek Wojtusiowi?
Aby zamienili się pokojami i wtedy Karolek mógł bawić się zabawkami Wojtusia.
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(i kiermasz szkolny)
19.
−
20.
−
21.
−
22.
−
23.
−
24.
−
25.
−
26.
−

O co prosiła mama Karolka?
Aby wybrał kilka swoich rzeczy i podarował na kiermasz.
Co podarował Damianek na kiermasz?
Dwa worki zabawek.
Od kogo i dlaczego Karolek dostał lalkę?
Od ciotecznej prababci Gertrudy, która myślała, że Karolek to Karolinka.
Jaki prezent otrzymał Damianek od prababci?
25 funtów.
Co Karolek podarował na kiermasz?
Pudełko brzydkich prezentów.
Co Karolek odkrył kiedy chciał przeglądać dary przeznaczone na kiermasz?
Mapę pokazującą, jak zdobyć skarb.
Gdzie znajdował się skarb?
Na kwadracie nr 42 tuż pod okiem wieloryba.
Na jaki pomysł wpadł Karolek, aby mieć pewność, że nikt nie obstawi pola nr 42?
Podpowiadał dzieciom wymyślone numery i brał za to 50 pensów, mówiąc, że wie, gdzie ukrywa się
skarb.
27. Co okazało się skarbem?
− Karolek myślał, że będzie to superpistolet na wodę, a okazało się, że była to znienawidzona lalka,
którą Karolek przekazał na kiermasz.

(i dobre maniery)
28.
−
29.
−
30.
−
31.
−
32.
−
33.
−
34.
−
35.
−

Jakie zaproszenie otrzymał Karolek?
Do programu telewizyjnego „Onufry Obżartuch”
Gdzie został zaproszony Damianek?
Do programu telewizyjnego „Madzia i dobre maniery”.
Jakie potrawy znajdowały się na stołach?
-Na stole z napisem „Obżartuch Onufry” były słodycze i gazowane napoje. Na stole z napisem
„Madzia i dobre maniery” nakrytym białym obrusem, na porcelanowym talerzu były warzywa.
Co się wydarzyło, kiedy Karolek poszedł do toalety?
Doszło do zamiany. Damianek został zaproszony do studia Onufrego a kiedy wrócił Karolek
z toalety poproszono go do programu Madzi o dobrych manierach
Jakie zadania do wykonania miał Karolek?
Złożenie chusteczki do nosa, pokazanie, jak posługiwać się sztućcami, prawidłowe spożywanie
spaghetti.
Kto wbiegł do studia?
Damianek a zanim wrzeszczące dzieci z pistoletami na wodę.
Dlaczego program Madzia i dobre maniery zdjęto z anteny?
Gdyż, prowadząca program Madzia była tak zdenerwowana, że musiała być wyprowadzona ze
studia (wrzeszcząca).
Jaki program wprowadzono na miejsce „ Madzia i dobre maniery”?
„Figle Fredzia”.
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Koszmarny Karolek i megabombowa machina czasowa
(i piesza wycieczka)
1.
−
2.
−
3.
−
4.
−
5.
−
6.
−

Co popsuło humor Karolkowi?
Wyjście na spacer z całą rodziną
Jakich argumentów użył Karolek, aby nie jechać na wycieczkę za miasto?
Za miastem są ogromne przestrzenie i będą go bolały nogi, jest tam niebezpiecznie, są tam bagna,
napastliwe kury, będzie padał deszcz.
Dlaczego Karolek zgodził się wreszcie na spacer?
Tata powiedział, że potrąci Karolkowi kieszonkowe jeśli nie pojedzie
Na jaki pomysł wpadł Karolek, żeby szybciej wrócić do domu?
Żeby wszyscy ścigali się, kto będzie pierwszy przy jeziorze, gdyż myślał, że jak szybko dotrą do
jeziora, to i szybciej wrócą do domu.
Co chłopcy robili nad jeziorem?
Karmili kaczki chlebem.
Co się stało podczas kłótni miedzy Karolkiem a Damiankiem?
Wpadli do jeziora , a z nimi mama i tata.

(i megabombowa machina czasowa)
7.
−
8.
−
9.
−
10.
−
11.
−
12.
−
13.
−
14.
−
15.
−
16.
−
17.
−
18.
−
19.
−

Jaką zabawę wymyślił Karolek?
Chciał się przenieść w przyszłość w wehikule czasu (pudełku).
Co Damianek chciał zrobić z pudła tekturowego?
Chciał wyciąć okna i urządzić mały domek, namalować kwiatki.
Skąd wzięło się tekturowe pudełko w domu Karolka i Damianka?
Przyjechała w nim pralka ze sklepu.
Jakie kłamstwo wymyślił Karolek Damiankowi, kiedy wyszedł z pudła?
Powiedział, że przeniósł się w czasie do przyszłości i widział swego praprawnuka, który mieszkał
w ich domu i był do niego podobny.
Jak Karolek opisał przyszłość którą, niby widział?
Powiedział Damiankowi, że w przyszłości chłopcy chodzą w sukienkach i używają szminki, mówią
po glangielsku i wszyscy żywią się warzywami oraz mają dużo zadań domowych.
Jak Karolek przygotował Damianka do podróży w przyszłość?
Kazał, aby Damianek założył sukienkę mamy, pomalował usta szminką i wypił czarny napój
„diabelski eliksir”, aby rozumieć język glangielski przed wyjściem z wehikułu miał policzyć do 25.
Kogo zobaczył Damianek, kiedy wysiadł z wehikułu czasu?
Chłopca w szlafroku z twarzą pomalowaną w niebieskie paski ze srebrnymi antenkami na głowie,
który dziwnie mówił.
Czego Damianek dowiedział się od przebranego Karolka?
Że Damianek jest jego praprawujem i wygląda jak rozdeptana ropucha
W co zamienił się salon w domu rodziców?
W muzeum Damianka, gdyż Damianek w przyszłości stał się sławny i wszystko w domu zachowano
jak dawniej.
Jak miał na imię chłopiec w przyszłości którego spotkał Damianek?
Zogx.
Jak nazywały się samochody w przyszłości?
Statki kosmiczne, które latają tylko nocą, a w dzień jeżdżą.
Jaką karę dostał Karolek , kiedy okazało się, że naśmiewał się z Damianka?
Zakaz oglądania telewizji do końca dnia.
Jaki był następny pomysł Karolka w nabieraniu Damianka?
Podróż w przeszłość w wehikule czasu.
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(i zemsta Doskonałego Damianka)
20. Jakie pomysły na zemstę na Karolku mieli koledzy Damianka?
− Nieskazitelny Nikodem poradził Damiankowi, aby zrobił nieporządek w pokoju Karolka, zaś
czyściutki Czesio podpowiedział Damiankowi, aby poplamił Karolkowi koszulę sosem
pomidorowym.
21. W jakim czasopiśmie Damianek szukał pomysłu na zemstę na Karolku?
− „Idealny Chłopiec”.
22. Jaką zemstę obmyślił Damianek?
− Na komputerze napisał list do Wandzi w imieniu Karolka, że bardzo ją kocha i prosi o rękę.
23. Co powiedziała Jadzia Wandzi?
− Że Karolek właśnie ją kocha, bo wcześniej napisał do niej liścik.
24. Kto zaniósł list Karolkowi od Wandzi?
− Jadzia.
25. Co pomyślał Karolek kiedy przeczytał list od Wandzi?
− Pomyślał, że Wandzia jest nienormalna.
26. Czego dowiedział się Karolek, kiedy wpadł do namiotu Tajnego Klubu?
− Że wszyscy się z niego naśmiewali, że kocha Wandzię i że napisał do niej list miłosny, a Jadzi
napisał wiersz.
27. Jaki rozkaz wydał Karolek Damiankowi?
− Aby stał na warcie i meldował o każdej podejrzanej osobie kręcącej się w pobliżu.
28. W jaki sposób Karolek próbował znaleźć sprawcę żartu?
− Usiadł i myślał, kto go tak bardzo nie lubi i mógł mieć powód do zemsty. Okazało się że jest dużo
takich osób.
29. Do jakiego wniosku doszedł Karolek?
− Że sprawcą dowcipu musi być Olo.
30. W jaki sposób Karolek zemścił się na Olo i innych?
− Napisał brzydki wiersz do Pani Kat-Toporskiej w siedmiu egzemplarzach i każdy podpisał innym
imieniem i przypiął je w różnych miejscach w szkole.
31. Co się okazało po krzykliwej wymianie zdań między Karolkiem, Jadzią i Wandzią?
− Że listy pisał Damianek.

(i restauracja Lebonton)
32.
−
33.
−
34.
−
35.
−
36.
−
37.
−
38.
−
39.
−
40.
−
41.
−

Kto zaprosił rodzinę Karolka do restauracji?
Ciocia Bella.
Z jakiej okazji wybrali się do restauracji?
Urodziny mamy.
Dlaczego Karolek nie chciał iść do restauracji?
Bo nie lubił jedzenia, które podają w restauracji i nie ma tam hamburgerów.
Jaki układ zawarł tata z Karolkiem?
Obiecał mu, że jeśli będzie grzeczny i zje wszystko z talerza, dostanie dwa funty.
Kogo zobaczył Karolek w restauracji?
Panią Kat-Toporską i jej mamę.
Co zamówił Karolek na złość Wojtusiowi?
Ślimaki.
Jak zachowywała się Pani Kat-Toporska i jej mama?
Zachowywały się głośno, mama Pani Kat-Toporskiej uczyła ją, jak zachowywać się w restauracji.
Co zrobił Karolek ze swoimi ślimakami?
Zjadł wszystkie ze smakiem.
Czy rodzicom i Damiankowi smakowały zamówione potrawy?
Nie smakowały i nie zjedli ich.
Kogo mama Pani Kat-Toporskiej przedstawiła jako wzór?
Karolka, który siedział spokojnie i pięknie się posilał.
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