
Dzień 1 - 4. stycznia 2021 r. 

Przygody z literaturą. 

1. Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzaj literacki, w którym znajdziesz czarodziejów i smoki. 

2. Jego dwanaście prac opisała Agata Christie. 

3. Nazwisko autora powieści o Bilbo i Frodo. 

4. Drugi tom słynnej serii Weroniki Roth. 

5. Imię i nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nike w 2020 roku. 

6. Seria książek autora Johna Flanagana o młodym Willu. 

7. Czarny charakter z serii o Harrym Potterze J.K. Rowling. 

8. Największa i najważniejsza biblioteka w Polsce. 

9. Imię zdobywcy Literackiej Nagrody Nobla w 2018 roku. 

 

2. Dzisiaj na Facebooku naszej biblioteki znajdziesz cytat. Spróbuj odnaleźć książkę, z której ten 

cytat pochodzi. Odpowiedź zapisz poniżej: 

  ....................................................................................................................................  

 

3. Rozwiąż hasło zaszyfrowane alfabetem MORSE-a 

 

// - - - / . - - . / - - - / . - - / . . / . / . . . / - . - . / . . // - - - // . - - . / . . / . - . . / - - - / - . - . / . . / . // . - - . / . . / 

 . - . / - . . - / . . / . // 

 



 

Deszyfrator MORSE-a: 

Każda litera oddzielona jest znakiem /  

Każde słowo oddzielone jest znakiem // 

A . -    E  .    I  . .    M  - -    R  . - .    W  . - -    

B  - . . .    F  . . - .    J  . - - -    N  - .    S  . . .    X  - . . -    

C  - . - .    G  - - .    K  - . -    O  - - -    T  -    Y  - . - -    

D  - . .    H  . . . .    L  . - . .    P  . - - .    U  . . -    Z  - - . .    

 

4. Powiąż odpowiedzi z zadania 1., 2. i 3. z nazwiskiem jednego z najsłynniejszych pisarzy 

polskich. Odpowiedź wpisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 – 5. stycznia 2021 r. 

Podróż wśród gwiazd 

Pamiętasz cytat, który wczoraj udostępniliśmy na naszym Facebooku? W książce, z której pochodzą 

te słowa, tytuł rozdziału drugiego pomoże Ci odpowiedzieć na poniższe pytanie: 

1. Jak nazywa się planeta naszego układu słonecznego, której oś obrotu jest silnie nachylona  

i znajduje się prawie w płaszczyźnie orbity planety. W tej sytuacji jego biegun północny  

i południowy leżą tam, gdzie równik większości innych planet? 

Odpowiedź wpisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

 

2. Zeskanuj kod QR. 

 
Przejdź do zakładki archiwum i odnajdź dzień twoich urodzin (dokładnie dzień, miesiąc i rok). 

Sprawdź przypisane do tego dnia zdjęcie i opisz co się na nim znajduje.  

Odpowiedź wpisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

3. Zeskanuj kod QR i ułóż puzzle. 

 
Znajduje się na nich podpowiedź do kolejnego zadania w dniu 4. 

 

Link 

Link 



Dzień 3 – 7. stycznia 2021 r. 

Odkrywanie świata w laboratorium. 

1. Poniżej znajdują się trzy zagadki opisujące jednego z polskich naukowców. 

 

Ten niezwykły naukowiec – fizyk i chemik, studiował na Uniwersytecie, którego nazwę 

poznałeś jeśli ułożyłeś puzzle z dnia 2. 

 

Na tablicy się ukryły dwa skróty „Ra” i „Po”. Jeśli z chemią za pan brat jesteś, szybko nazwisko 

odkryjesz. 

 

61 lat po śmierci w dowód uznania zasług, szczątki tego naukowca w paryskim Panteonie 

spoczęły. 

 

Jeśli poznałeś już nazwisko tego naukowca, to znasz hasło dnia. 

Wpisz je poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

 

2. Odwiedź stronę Centrum Nauki Kopernik i wybierz się na wirtualny spacer po tej niezwykłej 

instytucji. Link do spaceru poniżej w postaci kodu QR oraz na naszym Facebooku  

w dzisiejszym poście. 

 

 
 

Zajrzyj do laboratorium chemicznego i odpowiedz na pytanie: 

Na czym polegał eksperyment z perhydrolem? Odpowiedź zapisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

Link 



3. Jeśli uważnie obejrzałeś spacer po laboratorium chemicznym Centrum Nauki Kopernik to 

wiesz w jakich naturalnych warunkach możemy spotkać kształty, które są efektem procesu 

krystalizacji. Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci rozwiązać kolejną zagadkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 4 – 8. stycznia 2021 r. 

Podziwianie przyrody.  

1. Jeśli rozwiązałeś zadanie nr 3 z poprzedniego dnia, to pomoże Ci ono odpowiedzieć na 

kolejne pytanie: 

W której książce Nela - Mała Podróżniczka odwiedziła to miejsce i szukała w nim skarbów? 

Odpowiedź wpisz poniżej. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Nela odwiedza bardzo dużo krajów i pokazuje rozmaite zwierzęta i rośliny. W tym zadaniu 

dowiemy się, jak dobrze znasz polską przyrodę i polskie zagrożone gatunki.  

Rozwiąż quiz, a przekonasz się ile wiesz. 

Link i kod do quizu znajdziesz na naszym Facebooku w dzisiejszym poście. 

 

 

3. Poznaj Racibórz i rozwiąż zagadkę 

 

W Sudole niedaleko kościoła się chowa 
Rolnicza stodoła - stara, lecz... nowa! 

 
W rozwiązaniu podaj nazwę tego budynku: 

 

  ....................................................................................................................................  

 

Ciekawe czy byłeś w tym miejscu w Raciborzu i znałeś je? 

 

Rozwiązanie pomoże Ci odszukać właściwe miejsca w kolejnym zadaniu. 

 

4. Odwiedź stronę Muzeum Wsi Lubelskiej. 

 

 
 

 

Otwórz zakładkę Dla zwiedzających - Aplikacja mobilna. Odszukaj na mapie wszystkie 

obiekty z zagadki trzeciej w skansenie. 

Podaj ich numery przypisane do tych obiektów na mapie. 

Odpowiedź: 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

Link 



Dzień 5 – 11. stycznia 2021 r. 

Zachwyt nad sztuką. 

1. Rozwiąż krzyżówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kierunek w sztuce, którego twórcami byli m.in. Claude Monet i August Renoir. 

2. Kierunek w literaturze i w sztuce posługujący się realnym opisem. 

3. Artysta z paletą. 

4. Artysta z ołówkiem. 

5. Imię pochodzenia łacińskiego, zdrobnienie: Maks. 

6. Chatka działkowicza. 

7. Osoba wędrująca, zwłaszcza pieszo. 

8. Krajobraz na obrazie. 

9. Witkacy rozszyfrowany. 

 

2. Ułóż puzzle. Link znajdziesz na naszym Facebooku w dzisiejszym poście. 

 

 
 

3. Powiąż odpowiedzi (nazwy obrazów) z zadań 1. i 2.  

Hasłem dnia jest nazwisko autora tych dzieł, którego wspominamy w tym roku w 120-tą 

rocznicę jego śmierci. Wpisz rozwiązanie poniżej. 

 

Link 



  ....................................................................................................................................  

 

4. Odwiedź stronę Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeśli zdołałeś już odgadnąć dzisiejsze 

hasło dnia, to odnajdź w zbiorach tego Muzeum dzieła tego malarza, a ich tytuły wpisz 

poniżej. Link do zwiedzania cyfrowego MNW: 

 

 

  ....................................................................................................................................   

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

5. Rozwiąż zagadkę: 

Tam gdzie kiedyś jadło i zabawa 

Hałas, wrzawa... 

Dziś pokój i dobro panują, 

Bracia nimi zawiadują. 

 

Zagadka dotyczy charakterystycznego i znanego miejsca w Raciborzu. Mała podpowiedź: 

szukajcie w okolicy dzielnicy Płonia.  

Wpiszcie rozwiązanie zagadki poniżej: 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Link 



Dzień 6 – 12. stycznia 2021 r. 

Wspomnienia z Raciborza. 

1. Obejrzyj film na YouTube Biblioteki w Raciborzu ze spotkania z Wojciechem Mitręgą i 

Adrianem Szczypińskim (link znajdziesz poniżej oraz na naszym Facebooku w dzisiejszym 

poście), historykami zajmującymi się tworzeniem filmów o Raciborzu i odpowiedz na 

pytanie: 

Czy bohaterowie spotkania on-line planują stworzyć film o Kościele Matki Bożej w 

Raciborzu? 

 

 
 

Odpowiedź wpisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

 

2. Ta zagadka ukrywa pewne miejsce w Raciborzu, a dokładniej mówiąc budynek. 

 

Gorzka w historii, 

Teraźniejszość słodka. 

Czterdzieści metrów budowli. 

Na Starej Wsi możesz ją spotkać. 

 

Jak nazywa się to miejsce? Odpowiedź wpisz poniżej: 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

Link 



3. Poniżej znajdują się dwa zdjęcia rachunku ze starej raciborskiej fabryki słodyczy.  

Znajdź na nich 10 różnic. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 7 – 13 stycznia 2021 r. 

Wszystko jest fizyką. 

1. Odszukaj autora tych słów:  

„Fundamentalna zasada rządząca wszechświatem: przyczyny występują przed skutkami, 

nigdy odwrotnie”. 

Odpowiedź wpisz poniżej: 

 

  ....................................................................................................................................  

 

2. W katalogu internetowym biblioteki w Raciborzu www.biblrac.pl odszukaj wszystkie książki 

tego autora. Tytuły wpisz poniżej: 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

3. Jedna z tych książek jest dostępna tylko w Filii nr 3 na Ocicach, adres: Tuwima 1, Racibórz. 

Wpisz jej tytuł poniżej 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

4. Poniższa zagadka odnosi się do miejsca w Raciborzu: 

Gdy ziemia się przesuwa 

Uwagę sejsmografu przykuwa. 

 

Odnajdź na mapie Raciborza miejsce ukryte w zagadce i wpisz poniżej jego nazwę  

i adres.  

 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

 

Spróbuj odnaleźć to miejsce poprzez Google Maps Street View. 

 

 



5. Balonowa Waga 

Dziś zapraszamy Cię do wykonania prostego doświadczenia, do którego potrzebujesz: 2 

balony sznurek, patyk do szaszłyków oraz igłę. 

Podążaj za instrukcją przedstawiona na zdjęciach. 

                     

 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 8 – 14. stycznia 2021 r. 

Ciekawostki ubarwiają rzeczywistość. 

1. Zapoznaj się z ciekawymi i nietypowymi zwyczajami świątecznymi w różnych krajach. 

Przyporządkuj kraje do obyczajów. 

Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Polska, Niemcy. 

 

1. My, jako bibliotekarze, jesteśmy niesamowicie ciekawskimi ludźmi. Dzisiaj zastanawiamy się, 

czy macie w domach jakiekolwiek książki o naszym mieście lub powiecie. Poszukajcie  

w domowych biblioteczkach, popytajcie rodziców i dziadków. Jeśli znajdziecie takie książki, 

zapiszcie poniżej tytuły. 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

Lp. Zwyczaj świąteczny Kraj 

1 

W pierwszą niedzielę adwentu na głównym placu miasteczka 

pojawia się wysoka na 7 metrów słomiana rzeźba kozła. Kozioł od 

wielu wieków odgrywał ważną rolę dla mieszkańców. W okresie 

świąt ozdabiają oni domy miniaturowymi koziołkami. 

 

2 

Wigilijne chowanie mioteł. Wierzono, że tego dnia złe duchy i 

czarownice obudzą się ze snu, wezmą z cudzych domów miotły i 

odlecą na nich. Do dziś szuka się więc w domu kryjówek, o których 

nikt spoza domowników nie wie i chowa się do nich miotły, 

zabezpieczając je w ten sposób przed kradzieżą. 

 

3 

Mieszkańcy tego kraju wieszają na choince nie tylko łańcuchy i 

okrągłe bombki, ale też ogórki! Na szczęście nie te jadalne, ale 

szklane – po prostu bombki w ich kształcie. Co ciekawe, w każdym 

domu tę szczególną ozdobę wiesza się w łatwo widocznym miejscu, 

tak, aby bez trudu znalazły ją dzieci. Które z nich pierwsze 

wypatrzy, gdzie wisi ogórek, dostanie dodatkowy świąteczny 

prezent. Kiedy bombka zostanie odnaleziona, zawiesza się ją na 

szczycie choinki, jako najważniejszą bombkę. 

 

4 
Wizyty  w saunach w dniu Wigilii. Mieszkańcy tego kraju wierzą 

bowiem, że kąpiel parowa da im oczyszczenie – nie tylko ciała, ale i 

ducha. 

 

5 

Mieszkańcy pewnego regionu w tym kraju w adwencie wydrążają 

pieniek, malują na nim buzię i nakładają mu czerwona czapeczkę. 

Przez kolejne dni adwentu pieniek zasiada z rodziną do stołu i jest 

karmiony słodyczami. 24 grudnia dzieci przenoszą go pod choinkę, 

nakrywają kocem, uderzają w niego patykami i śpiewają „ zrób 

kupkę pieńku”. Następnie zdejmują z pieńka koc i wysypują z 

pieńka słodycze, które od razu mogą spałaszować. 

 

6 W tym kraju warto do portfela włożyć łuskę z wigilijnego karpia, bo 

dzięki niej będziemy mieć dużo pieniędzy. 
 



  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

2. Mieszkańcy naszego regionu szczególnie dumni są ze znanych w Europie i na świecie 

słynnych Ślązaków z Raciborszczyzny. Większość z nich upamiętniają wyjątkowe miejsca na 

mapie Raciborza i okolicy. Jedno z nich opisuje zagadka: 

W lesie przy miasta granicy 

Szukaj Poety i jego tajemnicy. 

Napisz o jakie miejsce chodzi i z kim jest powiązane: 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

3. Kolejną znaną postacią związaną z Brzeziem jest Sługa Boża Maria Dulcissima Hoffmann. 

Dowiedz się kiedy zakończył się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Siostry 

Dulcissimy. Odpowiedź znajdziesz w filmie „S.M. Dulcissima Hoffmann będzie 

beatyfikowana?” dostępnym na kalane telewizji ŚTM na YouTube. 

 

 

 

Odpowiedź na nią wpisz poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

 



Dzień 9 – 15. stycznia 2021 r. 

Żyjemy w globalnej wiosce. 

1. Dowiedz się kim jest Yuval Noah Harari.  

 

Twoim zadaniem jest wypisanie jak największej ilości książek tego autora. Odpowiedź wpisz 

poniżej. 

 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

2. Teraz zobaczymy, jak dobrze znasz kulturę innych krajów. Rozwiąż quiz o kulturach i językach 

różnych krajów. Link i kod do quizu znajdziesz na naszym Facebooku w dzisiejszym poście. 

 

3. Wykreślanka 

Twoim zadaniem jest odnalezienie słów, które oznaczają „Dziękuję” w różnych językach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Polski: ...............……………………………………………………..... 

2. Francuski: ..........……………………………………………….......... 

3. Niemiecki: ...........………………………………………………......... 

4. Portugalski: ........……………………………………………............ 

5. Arabski: ..........………………………………………………….......... 

6. Rosyjski: .........…………………………………………………........... 

7. Włoski: ...............……………………………………………………..... 

8. Japoński: ..........………………………………………………….......... 

9. Fiński: ...........………………………………………………………........ 

10. Szwedzki: .............………………………………………………....... 

11. Angielski: ...........………………………………………………......... 

12. Ukraiński: ..........……………………………………………….......... 

13. Czeski: ........……………………………………………………............ 

 

To były niesamowite ferie. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ! 

Oddaj do najbliższej biblioteki wypełnione karty pracy  

z wszystkich 10 dni. 

 


