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Kornelia Adamczyk



Zalety książki 
Książka jest ciekawa.

 Bohaterowie - Lasse i Maja prowadzą biuro detektywistyczne, ale są 

jeszcze dziećmi.

 W książce jest wiele ilustracji. 



Julia Bagienko



Zalety książki

- Jest bardzo interesująca. Można się z niej 

dowiedzieć o różnych rasach psów. 

- Ma kolorowe ilustracje, przez co łatwiej się ją czyta. 

- Jest idealna dla fanów psów. Ukazano w niej 80 ras 

psów. 



Emilia Baniewicz



Zalety Książki

 Jest interesująca.

 Szczególnie zainteresowała 

mnie anatomia kota.

 Są ciekawostki o rasach 

kotów i wiele ilustracji i 

zdjęć kotów. 



Wiktoria 

Czaplińska



Zalety książki

 Jest pełna przygód.   

 Jest ciekawa i wciągająca.   

 Warto sięgnąć po książkę, aby poznać piękno 

karaibskich wód. 



S Szymon Holz

SZYMON



ZALETY KSIĄŻKI

Jest bardzo ciekawa.

Nauczy nas, jak zapobiegać ugryzieniom przez różne zwierzęta i wiele innych.

Zawiera ciekawe ilustracje.

Polecam ją osobom, które interesują się biologią lub dzikimi zwierzętami. 



Antoni Kowalczyk

.



Można dowiedzieć się z niej sporo informacji o Mieszku i 

innych historycznych wydarzeniach.

Znajduje się w niej dużo ilustracji. 

Idealna dla osób interesujących się historią Polski. 



Julia Miklaszewska



ZALETY KSIĄŻKI

Idealna dla dzieci, które rozpoczynają 

przygodę z końmi.

Jest dużo ciekawych ilustracji.

Dokładnie są w niej opisane wszystkie rasy 

koni.



Alex Nowak

.



 Opisane są dokładnie najlepsze mecze Roberta 

Lewandowskiego.

 Jest napisana bardzo ciekawym stylem.

 Jest tam wiele ilustracji i są ładnie ozdobione 

strony.

 Najważniejsze informacje są zaznaczone inną  

czcionką, dzięki czemu łatwiej jest je zobaczyć.



IGNACY PIESZKO



Zalety książki

• Zawiera pytania i odpowiedzi, wyjaśniające wiele 

ciekawych zagadnień, spotykanych w życiu 

codziennym z zakresu różnych dziedzin: techniki, 

matematyki, fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, nauk 

o Ziemi.

• Zawiera mnóstwo bardzo ciekawych informacji na 

temat nauki i jej zastosowań.

• Dzięki tej książce można w sposób interesujący i 

ciekawy zdobywać wiedzę.

• Niezwykłą cechą książki jest to, że zawiera zestaw 

quizów, które mogą być zajmującym i ciekawym 

sposobem zdobywania informacji.



ZUZANNA 

PIKUŁA



ZALETY KSIĄŻKI 

 Zawiera dużo śmiesznych ilustracji.

 Przedstawia niesamowite przygody, czasem 

nawet niebezpieczne. 

 Interesujące treści.

 Dużo humoru i magii.

 Jest idealną książką na zabicie czasu i nudy.



MACIEJ SMOLEŃSKI



Zalety książki

1. Ta książka zawiera bardzo ciekawe instrukcje 

poszczególnych treningów.

2. Dowiedziałem, się że  trening bramkarza jest 

intensywny dla wszystkich jego uczestników. 

3. Ta książka ukazuje ponad 150 ćwiczeń i gier 

treningowych.



OLIWIER STYCZEŃ



Zalety książki:

 To książka o przyjaźni, ale również o biedzie.

 Uczy, że warto pomagać innym.

 Polecam tym, którzy interesują się piłką nożną. 



MICHAŁ ŚCIGAJŁO



ZALETY KSIĄŻKI

Zawiera ciekawe ilustracje.

Można się z niej dużo dowiedzieć o geografii.

Informacje z tej książki dotyczą całego świata.

Polecam ją osobom lubiącym geografię.



Karolina Wiraszka



ZALETY KSIĄŻKI 

 Ma ładne i kolorowe ilustracje  

 Dowiedziałam się wiele o Michale Aniele. 

 Polecam miłośnikom malarstwa. 


