
Aforyzmy i cytaty o książce 
Wskaż autora/tytuł utworu, 

z którego pochodzi cytat 
 
1. W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;  

Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. 

 

2. O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,  

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy  

 

3. Czy sąsiad czasem czyta?  

Nic nie czytam i kwita… 

 

4. Z książki płynie odwaga,  

książka w życiu pomaga... 

 

5.  Książka niechaj idzie w świat! 

Z dworu na folwark, do chat… 

6. Witam cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 

Witam! 

Bo po to przecież jestem, 

Żebyś mnie ujął w dłonie 

I czytał! 

 

7. Przede mną książka. Lecz już inna 

Wiersze, od których nie potrafię 

Oderwać się od dwóch lat prawie, 



Książka – rozpaczy mojej winna, 

Rozkoszy, smutku i zachwytu, 

Śmieję się nad nią, wzdycham, płaczę... 

 

8. Gdzież jest miejsce dla ciebie 

w tym wieku zamętu, 

książko mądra, spokojna, 

stopie elementów 

 

9. Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.  

 

10. Prowadził się kałamarz na stoliku z piórem, 

Kto świeżo napisanej księgi był autorem. 

Nadszedł ten, co ją pisał, roześmiał się z bajarzów. 

Wieleż takich na świecie piór i kałamarzów! 

 

A. Jarosław Iwaszkiewicz  

B.  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz  

C. Józef Ignacy Kraszewski, Książka 

D. Julian Tuwim, Przede mną książka fragm. Kwiatów polskich 

E. Mikołaj Biernacki, Czy sąsiad czasem czyta?  

F. Czesław Miłosz, O książce 

G. Ignacy Krasicki, Kałamarz i pióro  

H. Adam Mickiewicz, Zdania i uwagi 

I. Edward Szymański, Książka  

J. Konstanty Ildefons Gałczyński, Piosenka o książce  
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