
klasa III K 

27 kwietnia - poniedziałek 

 

Temat: Polecam książkę ... 

 

Przeczytaj zamieszczone niżej informacje (nie musisz 
ich przepisywać do zeszytu). Na końcu znajdziesz polecenie pracy domowej. 

 

 

 

 

Czytanie książek ma bardzo wiele zalet. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego powinniśmy 

czytać książki: czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza zasoby naszego słownictwa i przede wszystkim – 

może stać się doskonałą rozrywką, która pozwoli nam przenieść się do zupełnie innego świata, pełnego 

pasjonujących wydarzeń, ciekawie zarysowanych bohaterów i doskonale odmalowanych emocji. Na rynku 

dostępne są różne rodzaje książek, dzięki czemu każdy z nas może znaleźć pozycję, która przypadnie mu do 

gustu! 

1. Jakie są rodzaje, gatunki książek? 

Czy jeśli bierzesz do ręki określoną książkę, wiesz do jakiego rodzaju i gatunku literackiego ona należy? 

Jak w praktyce wygląda podział literatury? Mówimy o trzech rodzajach literackich: liryce, epice i dramacie. 

Dopiero poszczególne rodzaje literackie dzieli się na gatunki literackie. Dlaczego warto o tym wiedzieć? 

Dzięki temu możemy łatwiej poruszać się w świecie literatury i bardziej świadomie wybierać utwory, które 

chcemy przeczytać. 

 

Uwaga, praca domowa! 

Termin przesyłania: do 4 maja. 



 

2. Jakie wyróżniamy kategorie książek? 

Jakie rodzaje, kategorie książek możemy dzisiaj napotkać w bibliotece lub w księgarniach? Bardzo 

często półki opatrzone są napisem literatura piękna, często funkcjonuje dodatkowy posiadł literatury 

pięknej na literaturę piękną polską i literaturę piękną obcą.  

Na rynku znajdziemy również książki, które wpisują się w kategorię, jaką jest romans, thrillery, książki 

fantasy, horrory czy książki biograficzne. Podstawowe znaczenie mają rodzaje tematyki książek. Przykładem 

mogą być książki kucharskie. Jakie rodzaje książek kucharskich możemy wyróżnić? Na przykład, książki 

kucharskie poświęcone konkretnej grupie produktów spożywczych (mięsom, warzywom itp.), książki 

kucharskie przeznaczone dla wegetarian, wegańskie książki kucharskie czy książki kucharskie, które skupiają 

przepisy pochodzące z określonych rodzajów kuchni – polskiej, francuskiej, niemieckiej itp. 

Ze względu na formę można wyróżnić kategorie  

powieść 

opowiadanie, nowela 

reportaż, esej 

listy, rozmowa, wywiad 

biografia, pamiętnik, dziennik 

poradnik 



album 

przewodnik 

encyklopedia, słownik 

komiks 

 
  

Praca domowa 

 

Przedstaw książkę, którą możesz polecić do przeczytania. 

Zwróć uwagę na uzasadnienie swojego wyboru. 

 

 
Informację o ocenie prześlę po upływie terminu nadsyłania prac – czyli po 4 maja. 
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