
CZY ZNASZ TE KSIĄŻKI DETEKTYWISTYCZNE? 

 

Jeśli nie znasz wszystkich książek, to poszperaj w Internecie i znajdź 

odpowiedzi. Powodzenia! 

 

1. Seria książek Grzegorza Kasdepke skierowana jest dla 

najmłodszych. Bohaterem jest detektyw, który rozwiązuje wątki na pozór 

"kryminalne", a tak naprawdę dotyczące zjawisk, z jakimi młodzi 

czytelnicy spotykają się na co dzień.  

Ten detektyw nazywa się  

a. Rogatywka 

b. Pozytywka 

c. Blomkvist 

 

2. Martin Widmark napisał serię książek o dwójce dzieci żyjących w 

mieście Valleby i pomagających policji w rozwiązywaniu różnych 

zagadek. Tytuł każdego z tomów tej serii rozpoczyna się od słowa 

„Tajemnica”.  

Jakie mają imiona dzieci, które prowadzą własne biuro 

detektywistyczne? 

 

3.To najstarsza powieść z tego zestawu. Bohaterem książki Ericha 

Kästnera jest chłopiec, który został okradziony w pociągu jadącym do 

Berlina i na własną rękę, bez pomocy policji, próbuje złapać złodzieja. 

Przygodom chłopca towarzyszy dreszczyk emocji i dużo dobrego 

humoru. Jak na imię miał ten chłopiec? 

a. Paul 

b. Emil 

c. Felix 



4. Åke Holmberg napisał serię książek, których bohaterem jest 

najsprytniejszy ze szwedzkich detektywów –Ture  Sventon. Trzy spośród 

wszystkich tomów w tytule mają nazwy europejskich stolic, w których 

toczy się akcja. Wybierz, w których: 

a. Londyn, Paryż, Sztokholm 

b. Londyn, Oslo, Berlin 

c. Londyn, Paryż, Berlin 

 

5. Kolejne biuro detektywistyczne, tym razem „Biuro detektywistyczne 

nr 2”, którego autorami są Jørn Lier Horst i Hans Jørgen Sandnes.  

Tytuł każdej książki z tej serii rozpoczyna słowo „Operacja”, a młodymi 

detektywami, rozwiązującymi zagadki, z którymi nie może sobie poradzić 

policja, są Tiril i Oliver. Towarzyszy im Otto.  

Kim jest Otto? 

a. młodszym bratem Olivera 

b. kolegą Tiril 

c. psem tropiącym 

 

6. Martin Widmark napisał też serię książek przeznaczonych dla nieco 

starszych czytelników, którzy mogą śledzić losy nastolatków, tytułowych 

Dawida i Larisy. 

Tłem do trzymających w napięciu przygód jest problematyka 

popularnonaukowa. 

 W którym tomie poznajemy tych bohaterów / który ukazał się jako 

pierwszy?  

a. „Trzynasty gość" 

b. „Pod szklanym niebem" 

c. „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem" 

 



7. Jørn Lier Horst, były policjant, obecnie znany pisarz, autor powieści 

kryminalnych dla dorosłych, napisał też dwie serie przeznaczone dla 

młodszych czytelników: wspomniane w pytaniu nr 5 „Biuro 

detektywistyczne nr 2” oraz „Clue”. 

CLUE to angielskie słowo oznaczające wskazówkę lub trop prowadzący 

do rozwiązania zagadki. CLUE to również pierwsze litery imion czworga 

bohaterów serii: Cecilii, Leo, Une ipsa Egona.  

Z jakiego kraju pochodzi autor? 

a. z Norwegii 

b. ze Szwecji 

c. z Wielkiej Brytanii 

 

8. Dużą popularnością wśród młodych czytelników cieszą się 

komiksy paragrafowe, w których czytający sam wybiera, jak dalej 

potoczy się akcja. Znany detektyw Sherlock Holmes został również 

bohaterem takich komiksów. 

Jak nazywa się tytułowa konkurentka Holmesa? 

 

9.Przed trudnymi zadaniami stają bohaterowie polskiej serii książek 

autorstwa Rafała Kosika „Felix, Net i Nika”.  

 


