
 
 

Quiz z historii książki i pisma –  
sprawdź swoją wiedzę! 

 
(Zaznaczaj odpowiedzi. Obejrzyj prezentację zamieszczoną na stronie internetowej szkoły w zakładce 
„Biblioteka”. Wykorzystaj swoją wiedzę zdobytą na lekcjach z języka polskiego i historii. Posiłkuj się 
różnymi źródłami informacji, np. słownikami, encyklopediami, Internetem.  Wykonaj quiz i na koniec 
sprawdź poprawność swoich odpowiedzi z odpowiedziami zamieszczonymi na końcu quizu. Policz 
punkty – każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. Zdobądź 20 punktów – powodzenia!) 

 
1. Co oznacza zwrot „Czytać od deski do deski? 

……………………………………………… 
2. Żywa książka to: 

a) książka aktualna, współczesna, 
b) rękopis, 
c) człowiek ustnie przekazujący podania ludowe, 
d) książka należąca do lektur szkolnych. 

3. Pismo węzełkowe zostało stworzone przez: 
a) Egipcjan, 
b) Fenicjan, 
c) Persów, 
d) Peruwiańczyków. 



4. Nazwa kipu oznacza pismo: 
a) paciorkowe, 
b) węzełkowe,  
c) ikonograficzne. 

5. Co oznacza słowo hieroglif? 
…………………………………………………. 

6. Co to są piktogramy? 
…………………………………………………. 

7. Pismo klinowe to: 
a) pismo na glinianych tabliczkach, 
b) rysunki na ścianach świątyń i piramid, 
c) pismo składające się z różnokolorowych muszelek nawlekanych na 

sznurki. 
8. Kiedy zaczęto posługiwać się alfabetem? 

a) ok. 1500 lat temu, 
b) ok. 2500 lat temu, 
c) ok. 3500 lat temu. 

 
9. W Polsce pierwsze teksty pisane były w języku: 

a) greckim, 
b) polskim, 
c) łacińskim, 
d) hebrajskim. 

10. Uszereguj materiały piśmiennicze od stosowanych najwcześniej do 
stosowanych obecnie: 

a) papier, 
b) pergamin, 
c) glina, 
d) papirus,  
e) tabliczki woskowe, 
f) kamień. 

11.  Podaj nazwisko wynalazcy ruchomych czcionek: 
……………………………………………………. 

12.  Podaj nazwę największej i najsłynniejszej starożytnej biblioteki, której 
siedziba mieściła się w stolicy Egiptu: 
…………………………………………………… 

13.  Kto jest wynalazcą papieru? 
a) Rzymianie, 
b) Grecy, 
c) Chińczycy. 



14.  W którym wieku w Polsce zaczęto wyrabiać papier? 
a) 17 w. 
b) 16 w. 
c) 15 w. 

15. Najsłynniejszym polskim kronikarzem wieków średnich był: 
a) Mikołaj Rej, 
b) Jan Chryzostom Pasek, 
c) Jan Długosz. 

16. Co to jest biały kruk? 
a) stary dokument, 
b) odmiana papieru, 
c) cenna unikatowa książka, 
d) krótkie motto. 

17.  Uszereguj narzędzia piśmiennicze od najwcześniej używanych do 
najbardziej współczesnych: 

a) długopis, 
b) rysik, 
c) drukarka komputerowa, 
d) pióro. 

18. Uszereguj kolejność pojawiania się poszczególnych rodzajów książek od 
najwcześniejszych do współczesnych: 

a) książka obrazkowa, 
b) książka rękopiśmienna, 
c) książka drukowana, 
d) żywa książka. 

19.  Podaj nazwisko założyciela pierwszej stałej drukarni w Krakowie: 
a) Kochanowski, 
b) Baumgarten, 
c) Haler. 

20.  Książka popularnonaukowa: 
a) podaje w przystępny sposób informacje z różnych dziedzin wiedzy, 
b) zawiera wątki fabularne, 
c) opowiada jakąś historię. 

 
 
 

 



 

ROZWIĄZANIE QUIZU 
 

1. – czytać od początku do końca, 
2. – c, 
3. -  d, 
4. - b, 
5.  – święty znak, 
6. – znaki pisma obrazkowego, 
7. – a, 
8. – c, 
9. – c, 
10. – kamień, glina, papirus, tabliczki woskowe, pergamin, papier. 
11. – Gutenberg, 
12. – Biblioteka Aleksandryjska, 
13.  – c, 
14. – c, 
15.  – c, 
16.  – c, 
17.  – rysik, pióro, długopis, drukarka komputerowa, 
18.  – żywa książka, książka obrazkowa, książka rękopiśmienna, książka drukowana, książka cyfrowa. 
19.  – c, 
20.  – a. 

 

 

Na pewno świetnie sobie poradziliście z odpowiedziami na pytania – gratulacje! 
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