
Kinga Stępień  
 
 



                                Zalety Książki  
 
• dostarcza nam wiedzy o przyrodzie; 

• dodaje nam siły I zainteresowania do czytania;  

• książka posiada dużo ciekawostek;  

• książka pomaga nam zrozumić przyrode.  

 



Kacper Młynarski 



Zalety książki: 

• wiele interesujących informacji i ciekawostek; 

• zapisana zwięzłym, przystępnym językiem; 

• liczne ilustracje obrazujące przedstawiany temat; 

• tekst dla każdej osoby interesującej się przyrodą. 



 Oliwia Gajos 



Zalety książki  

• Książka jest bogata w ilustracje, które zapraszają nas do świata roślin; 

• Zawiera mnóstwo rzetelnych informacji oraz zdumiewających ciekawostek o 
najważniejszych grupach roślin i ich przedstawicielach; 

• Stanowi doskonałe uzupełnienie treści zawartych w programie nauczania; 

• Czcionka jest idealnego rozmiaru przez co książkę czyta się bardzo dobrze; 



Julia Drożdż kl.8a  



Zalety Książki  

• Ważne informacje są pogrubione; 

• Pokazana jest budowa ryby; 

• Estetyczne wydanie; 

• Ilustracje wyglądają realistycznie.  



Julia Drohomirecka 



Zalety książki 

• Na końcu książki znajduje się indeks.  

• Jest gruba i zawiera dużą ilość zagrożonych gatunków zwierząt.  

• Jest podzielona na strefy, których strony mają inne kolory, dzięki 
czemu łatwiej jest znaleźć zwierzę, którego się szuka.  

• Zawiera wiele ciekawostek na temat zagrożonych zwierząt.  

• Na początku książki znajduje się kilka stron, które informują nas w jaki 
sposób możemy ocalić zagrożone gatunki.  

 

 

 

 



Jakub Hordyński 



Zalety książki: 

• Wszystkie informacje na temat danej drużyny 

• Dużo grafiki 

• Szczegółowe informacje 

• Dla osób, które interesują się piłką nożną 

 



Maciej Kawiak 



Zalety Książki 

• Dzięki niej można się dowiedzieć nawet o wczesnym życiu znanego 
fizyka, np. o tym, że w gimnazjum ciężko było mu się podporządkować 
niemal wojskowym regułom zachowania, natomiast był posłuszny i 
zawsze miał najlepsze wyniki w nauce; 

• Książka jest bardzo ciekawa, opisuje największe odkrycia Einsteina, a 
zarazem jak ich dokonał; 

• Polecam ją dla osób zainteresowanym fizyką oraz biografią Alberta; 

• Jest rzetelną formą informacji na temat życia Noblisty, którą można 
wykorzystać podczas pisania wypracowań, czy też referatów; 

• Może inspirować czytelników, do realizowania swoich zainteresowań. 

 



Nicole Matuszak  



Zalety książki: 

• książka podarowana w ramach akcji ‚uwolnij książkę; 

• znajduje się w niej wie ciekawostek na temat zwierząt; 

• opisane są w niej miejsca zamieszkania zwierząt; 

• zawiera szczegółowy spis treści; 

• zwierzęta są podzielone na żyjące w lesie, pustyni itd., dzięki czemu 
łatwiej coś znaleźć. 



Krystian Chomiuk 



Zalety książki  

• Ciekawa 

• Wciągająca 

• Poznajemy historię  

• Dowiadujemy się jak odkryto Amerykę  

• Poznajemy historię Kolumba 



Jakub Głowacki 



Zalety: 

 

• Większy zasób słownictwa; 

• Poszerzanie wiedzy; 

• Są tam same prawdziwe informacje; 

• Rozwija wrażliwości; 

• Satysfakcja i zabijanie nudy. 

 

 



Błażej Ciepły 



Zalety Książki 

• Dostarcza nam wiedzy o PREHISTORII; 

• Wiele przydatnych informacji na temat jak wyginęły dinozaury; 

•  książka posiada wiele ciekawostek; 

•  Książka jest bogata w ilustrację. 



Jagoda Zając 



Zalety książki: 

 
• opisano w niej ponad 100 wspaniałych miejsc na terenie USA; 
• jest bogato ilustrowana; 
• Zaprezentowano bogactwo przyrody, najciekawsze parki narodowe 

i tereny chronione ze względu na niepowtarzalną i unikatową 
przyrodę, a czasami miejsca po prostu urokliwe i doskonałe na 
wymarzoną podróż; 

• nie zabrakło też wyjątkowych obiektów kultury materialnej. 



Kacper Bodakowski 



Zalety książki: 

• Zawiera ciekawe ilustracje; 

• Znajdują się rozmaite opisy roślin; 

• Polecam ją osobom które fascynują się biologią. 



Aleksandra Krymska 



Zalety książki: 

• Zawiera dużo ciekawych informacji 

• Zawiera duże ilustracje 

• Opisy są łatwe do zrozumienia  

• Jest opisana przyroda w wodzie i na lądzie 

 



Bartłomiej Cender  
  
 



Cechy książki : 
 
• interesująca 

• Wciągająca  

• Szczegółowa  

• Warta przeczytania  

 

 

 



Bartosz Grzywna 
 
 
 



Zalety książki: 

• książka stanowi doskonałe uzupełnienie materiału i wiadomości z 
matematyki, 

• znajdują się w niej zadania powtórzeniowe, które utrwalą materiał z 
dziedziny matematyki, 

• oprócz zadań zawiera również wzory, które są przydatne do ich 
rozwiązywania, 

• książka jest podzielona tematycznie. 



                           Oskar Styczeń 



Zalety książki: 

• Zawiera sporo przydatnych informacji 
• Przedstawia wszystkich siatkarzy grających w Polsce 
• Książka jest łatwo opisana nikt nie będzie miał problemu ze 

zrozumieniem 
• Możemy dowiedzieć się wielu informacji na temat siatkarek i siatkarzy 



Emilia Pawlica 



Zalety książki: 

•  W  książce autor prezentuje cudowny świat pływania; 

•  Oszałamiające zdjęcia podwodne i wyjątkowo dokładne 
sekwencje wraz z pomocnymi radami pływackiej gwiazdy; 

• Ma dużo przydatnych informacji; 

• Tekst jest zrozumiały. 

 



Alan Korzystka 



Zalety książki: 

• Tłumaczy w prosty sposób działanie platform oraz języka C#; 

• Zawiera ćwiczenia które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę; 

• Zawiera grafiki z programów które ułatwiają uczenie się; 

• Polecam ją osobom które interesują się informatyką bądź 
programowaniem, nawet jeżeli znają ten język to książka 
zawiera ciekawostki i warto też utrwalić niektóre rzeczy. 



Wiktor Ondycz 



Zalety książki: 

• Dużo ciekawych grafik; 

• Odpowiedzi na każde pytanie odnośnie lasów tropikalnych;  

• Gatunki zwierząt których nie każdy znał; 

• Różne ciekawe tematy. 



 
Bartosz Borysewicz 



Zalety książki: 

• Książka ta posiada cenne informacje na temat siatkówki; 

• Jest bardzo interesująca; 

• Książka jest przejrzysta; 

• Posiada ilustracje; 

• Pomaga zrozumieć podstawy siatkówki. 

 



Weronika Świrska 



Zalety książki 

• Ma dużo różnych informacji przyrodzie; 

• Jest wiele zawartych w niej ciekawostek; 

• Pomaga w poznawaniu nieznanych chronionych roślin; 

• Ilustracje są bardzo ciekawe i interesujące. 

 



Piotr Topa 
 



Zalety książki: 

• Proste oraz inteligętne wskazówki; 

• Wartościowe przydatne informacje o atlasie I planecie; 

• Bardzo łande oraz przydatne ilustracje; 

• Łatwy oraz prosty do zrozumienia sposób dotracia do czytelnika. 

 



Michał Gałdyś 



Zalety książki: 

• Zawiera dużo ciekawych ilustracji; 

• Dowiadujemy się o różnych technologiach; 

• Możemy dowiedzieć się z niej np. jak powstała fotografia, czym jest 
mikroprocesor; 

• Nie jest grubą książką ale zawiera dużo informacji. 


