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Maja Angrys

• Książka ma przejrzyste ilustracje.

• Ma wyraźne literki.

• Książka ma twardą okładkę.



Julia Hamernik

• Zawiera dużo ciekawych 
informacji.

• Jest dużo przejrzystych ilustracji.

• Obszerne informacje.

• Zawiera dużo informacji na temat
przyrody.



Kacper Hucał

• Wzbogaca wiedzę o rybach.

• Czytelna czcionka.

• Szczegółowe opisy i fotografie 
gatunków ryb w Polsce.



Aleksander 
Kowalski

• Ilustracje dołączone niemal do 
każdej strony.

• Wiele ciekawostek na temat 
danego wydarzenia.

• Dobrze dopasowana czcionka.

• Poszerza wiedzę na temat okupacji 
radzieckiej.



Bartek Krupczak

• Dobra czcionka.

• Ciekawa.

• Książka zawiera ilustracje.



Dariusz Liszcz

• Książka jest przejrzysta, ma wiele 
różnych kolorów, dokładne 
fotografie zwierząt oraz czytelny 
tekst.

• Książka zawiera wiele informacji 
takie jak dokładne opisanie 
zwierząt, ciekawostki a także 
obala mity o gatunkach.

• Książka przyciąga czytelnika 
ciekawym krótkim tekstem i na 
temat.



Fabian Miś

• Dobra oprawa graficzna.

• Dobrze dobrane informacje.

• Ciekawa.



Justyna Redlica

ØKsiążka zawiera obszerne informacje 
o fokach.

ØKsiążka zawiera bardzo dużo 
ilustracji. Dzięki nim możemy lepiej 
zrozumieć czytany tekst a także 
możemy zobaczyć jak to wszystko wygląda.

ØKsiążka zawiera na końcu słowniczek 
z wytłumaczonymi trudnymi terminami.

ØNa samym końcu książki znajduję się płyta 
CD.



Michał Redlica

• W książce znajdziemy wiele informacji o zwierzętach.

• Ilustracje w książce pozwolą nam poznać świat zwierząt.

• Dostarcza nam wiedzy o gatunkach wielu zwierząt.

• Książka pisana jest odpowiednią czcionką.



Angelika Siewiera

ZALETY:
Książka opisuje w sposób bardzo ciekawy naszą planetę 
ziemię, rewolucję człowieka i jego środowisko.

Dowiadujemy się o tym co niszczy naszą planetę. W jaki 
sposób środowisko zmienia się przez miliony lat oraz o tym, 
że gwałtowny wzrost populacji zagraża środowisku 
naturalnemu, ponieważ zużywamy zasoby naturalne i 
zanieczyszczamy planetę. Powstaje efekt cieplarniany, 
zmienia się klimat.

Dowiadujemy się w jaki sposób postępować żeby 
chociaż trochę poprawić stan naszej ziemi. Jak żyć 
ekologicznie w zgodzie z środowiskiem naturalnym.

Wszystko to jest przedstawione w sposób bardzo ciekawy 
i prosty do zrozumienia. Książka obrazuje to wszystko za 
pomocą kolorowych fotografii i ciekawych opisów.



Julia Soroka

• Poszerza wiedzę na temat 
gatunków zwierząt.

• Przejrzyste informacje.

• Poszerza zakres wiedzy na temat 
zagrożeń, które są spowodowane 
przez człowieka.



Krzysztof 
Supranowicz

• Książka ma bardzo ciekawe 
tematy.

• Wysokiej jakości ilustracje.

• Książka jest bardzo dobrze 
wydana.



Milena Wićko

• Książka zawiera mnóstwo 
ciekawych faktów dotyczących ryb.

• Zawiera kolorowe i przejrzyste 
fotografie.

• Znajdziemy w niej cykle życiowe 
oraz środowiska życia ryb.



Karolina Zadykowicz

• Przejrzyste informacje.

• Obszerne opisy.

• Dużo ciekawych informacji.

• Zawiera dużo informacji na temat
roślin.



Martyna Zając

• Przejrzysta grafika.

• Czytelna czcionka.

• Można się dużo dowiedzieć o tym 
co nas otacza.



Hanna Zięba

• Powieść uczy czytelnika korzystać z życia.

• Rozwija uczucia.

• Wzbogaca słownictwo.


