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REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS III 

Czy znasz książkę Czesława Centkiewicza pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"? 

 

1. Konkurs ma na celu:  

- zainteresowanie uczniów czytelnictwem, 

- zachęcenie do poznania książki Czesława Centkiewicza pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii", 

- zapoznanie z życiem mieszkańców Dalekiej Północy, 

- wdrażanie do współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III. 

3. Każdą klasę trzecią reprezentuje dwóch uczniów, którzy ze sobą współpracują. Razem 

ustalają odpowiedzi na pytania i rozwiązują zadania, a następnie jeden z nich głośno podaje 

odpowiedzi i rozwiązania. 

4. Za każde prawidłowo wykonane zadanie przyznawane są punkty i zapisywane na tablicy. 

5. Wygrywa zespół, który otrzymał najwięcej punktów. 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Wylosowanie przez każdy zespół numeru stolika. 

2. Wyjaśnienie zasad konkursu. 

3. Rozwiązywanie zadań konkursowych i wpisywanie wyników do tabeli na tablicy. 

Zadanie 1  odpowiadanie na wylosowane pytania. 

Zadanie 2  łączenie w pary amuletów z ich właściwościami. 

Zadanie 3  odpowiadanie na pytania (jednakowe dla wszystkich zespołów) i pokazywanie 

odpowiedzi na tabliczkach: TAK/NIE. 

Zadanie 4  rozwiązywanie krzyżówki z hasłem. 

Zadanie 5  odgadywanie, o czym mówią wylosowane cytaty. 

Zadanie 6  uzupełnianie podpisów na ilustracji  podanie materiałów, z których wykonane 

zostały elementy letniego ubrania Nukuna. 

Zadanie 7  odczytywanie wylosowanych liczb. 

4. Podliczenie punktów zdobytych przez zespoły i wyłonienie zwycięzcy konkursu. 

5. Obejrzenie prezentacji multimedialnej związanej z książką Czesława Centkiewicza 

pt. "Anaruk, chłopiec z Grenlandii". 

6. Wręczenie dyplomów i nagród. 

 



ZADANIE 1. (maksymalnie 2 punkty) 
 

PYTANIA do losowania – po 2 dla każdej drużyny (za prawidłową odp.  1 punkt) 

 

Wybierz numer od 1 do 19 i odpowiedz na pytanie. 
 

1. Ile lat miał brat Anaruka? (Nukun, 5 lat) 

2. Skąd mieszkańcy Grenlandii brali duże kawałki drewna potrzebne na pale do namiotów? 

(wyławiali z morza  szczątki rozbitych statków albo kłody drzew przynosiły prądy 
morskie z dalekich brzegów Syberii) 

3. Na czym Eskimosi rozpinają skóry namiotu, gdy nie mają drewna? (na żebrach 
wielorybów) 

4. Co było przywiązane do harpuna służącego do polowania na foki? (pęcherz wypełniony 
powietrzem) 

5. Jak długo Eskimosi gotowali zupę z renów? (3 dni i 3 noce) 

6. Dlaczego Anarukowi smakowało mydło? (bo było w nim dużo tłuszczu) 

7. Z czego Eskimosi robili knoty do lamp? (z mchu) 

8. Jak matka okazywała Anarukowi czułość? (przyciskając swój nos do jego noska) 

9. Jak miał na imię chłopiec, z którym Anaruk wybrał się na polowanie na foki? (Omialik) 

10. Kto oszukał Tugto, sprzedając mu starą niesprawną strzelbę? (kapitan statku 
wielorybniczego) 

11. Jaki kolor miało mięso upolowanego wieloryba? (różowy) 

10. Jakie zwierzę, w bajce opowiadanej przez Tugto, pomalowało kruka na czarno? (gęś) 

12. Czym Eskimosi uprzyjemniali sobie długie zimowe miesiące? (śpiewem i opowiadaniem 
bajek) 

13. Co narrator ugotował sobie z podarowanego mu olbrzymiego kawałka mięsa 
wieloryba? (rosół) 

14. Czego Eskimosi używali do szycia zamiast nici? (suszonych zwierzęcych jelit) 

15. Fotografię jakiego miasta narrator pokazał Anarukowi? (fotografię Warszawy) 

16. Co, według wierzeń Eskimosów, zapewnia im szczęście i pozwala uniknąć 
niebezpieczeństwa? (amulety) 

17. Jakie zwierzę zabił Anaruk, ratując życie ojcu? (niedźwiedzia polarnego) 

18. Czego Eskimosi obawiali się najbardziej? (głodu) 

19. Z czego zrobione były liny używane przez mieszkańców Grenlandii podczas polowań? 
(z rzemieni) 



ZADANIE 2. (maksymalnie 3 punkty)  
 

POŁĄCZ W PARY wyrażenia z obu słupków (za każdą prawidłową odp.  1 punkt) 

Czas na wykonanie zadania: 1 minuta  

 

Co zapewniały wymienione amulety?  

 
 

1. wysuszona łapka mewy B. doskonały wioślarz 

2. ząb renifera  C. świetny myśliwy 

3. małe kawałki skóry renifera naszyte na ubraniu A. zabezpieczenie przed odmrożeniem 

 

 

 

 

 

ZADANIE 3. (maksymalnie 7 punktów) 
 

PYTANIA DO WSZYSTKICH – odp.: TAK/NIE (za każdą prawidłową odp.  1 punkt) 

 

Odpowiedz TAK albo NIE, podnosząc do góry właściwą tabliczkę. 

 

1. Czy Eskimosi jedzą surowe mięso? (TAK) 

2. Czy mieszkańcy Grenlandii umieją pływać? (NIE) 

3. Czy Anarukowi smakował chleb? (NIE) 

4. Czy na Grenlandii są lasy? (NIE) 

5. Czy Eskimosi noszą okulary przeciwsłoneczne? (TAK) 

6. Czy Tugto geografii uczył się w szkole? (NIE) 

7. Czy Anarukowi smakowała musztarda? (TAK) 

 

 

 

1 2 3 

B C A 



 

ZADANIE 4. (maksymalnie 11 punktów) 
 

KRZYŻÓWKA – (za każdą prawidłową odp. i hasło po 1 punkcie) 

Czas na rozwiązanie: 3 minuty 

 

Rozwiąż krzyżówkę. 
 

  1. T U G T O     

  2. H A R P U N    

  3. C Z E S Ł A W   

4. N U K U N       

  5. I G L O O     

  6. K R A       

  7. S A N I E     

 8. N I E D Ź W I E D Ź 

 9. N A M I O T     

10. Z O R Z A       
 

Hasło: GRENLANDIA 

1. Ojciec Anaruka. 

2. Służy do polowania na foki. 

3. Imię podróżnika i autora książki. 

4. Brat Anaruka. 

5. Zimowy dom Eskimosów. 

6. Tafle lodu powstałe po pęknięciu pokrywy lodowej na rzece lub zbiorniku wodnym. 

7. Ciągnie je psi zaprzęg. 

8. Zwierzę, którym opiekowała się dobra staruszka. 

9. Letnie mieszkanie bohaterów książki. 

10. Polarna. 



ZADANIE 5. (maksymalnie 2 punkty) 
 

PYTANIA do losowania – po 2 dla każdej drużyny (za prawidłową odp.  1 punkt) 

 

Wybierz numer od 1 do 10 i powiedz, o czym jest mowa. 

 

1. "…jest tak krótkie, że niektóre rośliny nie zdążą w ciągu jego trwania przekwitnąć 

i owocować." (lato) 

2. "Na ciemnym niebie, roziskrzonym setkami gwiazd, ukazywały się nagle barwne, 

ruchliwe smugi światła, czasem wijące się jak cudne kolorowe wstęgi, czasem tworzące 

na niebie wspaniałe łuki,  a czasem  i wtedy było najpiękniej  zbiegające się w zenicie 

w pałającą, olbrzymią gwiazdę." (zorza polarna) 

3. Jest "podobny z kształtu do kopca z jednym małym wejściem tuż przy ziemi" (igloo) 

4. "Lśniąca, ciemnoszara sierść o krótkim, dość sztywnym włosie w niczym nie 

przypominała puszystego, czarnego futra, jakie chętnie noszą kobiety u nas." (foka) 

5. "Jest to bardzo dowcipne urządzenie: w ten sposób Eskimos widzi, gdzie zatonął jego 

łup, a jeśli nawet chybi celu  może zawsze wyłowić swą broń." (skórzany pęcherz 

napełniony powietrzem) 

6. "…powąchał […] i czym prędzej wyrzucił.  To tak wstrętnie pachnie  powiedział, 

skrzywiony, na swoje usprawiedliwienie…" (czekolada) 

7. Wkładana do buta "dobrze wchłania wilgoć i chroni przed mrozem." (warstwa suchej 

trawy) 

8. "…łamiącą się łatwo […] można znaleźć wszędzie: w jedzeniu, w oczach, w ustach, 

w nosie. Poza tym brązowy kolor […] zbyt jaskrawo odbija się od bieli śniegu i straszy 

zwierzęta." (sierść renifera) 

9. "…były zupełnie białe i miały długą, puszystą sierść". Nie umiały pływać (małe foki) 

10. "Matka Anaruka włożyła […] do wielkiego worka ze skóry foki i zakopała głęboko 

w śniegu. […] Skrytkę musiała bardzo dokładnie zabezpieczyć przed lisami, które 

przepadają za tym przysmakiem." (ptasie jaja) 

 



ZADANIE 6. (maksymalnie 6 punktów)  

PODPISYWANIE elementów wskazanych na ilustracji (za każdą prawidłową odp.  

 2 punkty)  

Czas: 2 minuty 

 

Napisz, z czego wykonano poszczególne elementy letniego ubrania Nukuna. 

 

Odpowiedzi: 

bluza  ze skóry foki 

spodnie  z futra białego niedźwiedzia 

buty  z miękkiej skóry młodego rena 

 

 

ZADANIE 7. (maksymalnie 2 punkty) 

 

Wybierz numer od 1 do 7.  

Powiedz, jaka to liczba? (za prawidłową odp.  2 punkty) 

 
1. "cały człowiek" (20) 

2. "dwie ręce" (10) 

3."jedna ręka" (5) 

4. "drugi palec" (2) 

5."pierwszy palec drugiej ręki" (6) 

6. "pierwszy palec jednej ręki"(1) 

7. "trzeci palec jednej nogi" (13) 



Materiały do powielenia 

 

 

Załącznik do zadania 2. 

 

Grupa ... 

 

POŁĄCZ W PARY  
 
 

1. wysuszona łapka mewy A. zabezpieczenie przed odmrożeniem 

2. ząb renifera  B. doskonały wioślarz 

3. małe kawałki skóry renifera naszyte na ubraniu C. świetny myśliwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zadania 3. 

 

 

TAK NIE 
 

 

 

 

 

  

 

1 2 3 

   



Załącznik do zadania 4. 
 

Grupa ... 

  1.           1. Ojciec Anaruka. 

  2.           2. Służy do polowania na foki. 

  3.           3. Imię podróżnika i autora książki. 

4.             4. Brat Anaruka. 

  5.           5. Zimowe mieszkanie Eskimosów. 

  6.           6. Tafle lodu powstałe po pęknięciu pokrywy 
lodowej na rzece lub zbiorniku wodnym. 

  7.           7. Ciągnie je psi zaprzęg. 

 8.            8. Zwierzę, którym opiekowała się dobra 
staruszka. 

 9.            9. Letnie mieszkanie bohaterów książki. 

10.             10. Polarna. 

 

Hasło: .............................................. 



Załącznik do zadania 6. 

Grupa ... 

Napisz, z czego wykonane były poszczególne elementy letniego ubrania Nukuna. 

bluza  

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

spodnie 

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

buty 

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


