
Załącznik nr 1 

 

Gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku 

w potwornego robaka. 

                                                                                                                                   Franz Kafka „Przemiana” 

 

Mieszkanie Herkulesa Poirot było w wystroju z gruntu nowoczesne. Lśniło chromem. Nawet fotele, 

choć wygodnie wyściełane, miały kanciaste, zdecydowane kształty. 

                                                                                                 Agatha Christie „Dwanaście prac Herkulesa” 

 

Stracę moje zwierzęta. Wszystkie. 

                                                                                                                          Simon van der Geest „Pajątyl” 

 

Wiesz co, ja wcale nie chciałem być osobą półkrwi. 

                                                                                       Rick Riordan „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” 

 

Jestem już w takim wieku i na dodatek w takim stanie, że przed snem zawsze powinnam porządnie 

umyć nogi, na wypadek gdyby mnie w Nocy miało zabrać pogotowie. 

                                                                         Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” 

 

Na ulicy przed domem leżał kot z białym kołnierzykiem, ni to grzejąc się w słońcu, ni to raczej jednak 

nie żyjąc, wnosząc z faktu, że nie było słońca ani żadnych innych przyczyn, by leżeć wśród pędzących 

samochodów. 

                                                                                      Dorota Masłowska „Kochanie, zabiłam nasze koty” 

 



Mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go „Domem Riddle’ów”, ´choć upłynęło już wiele 

lat, odkąd mieszkała w nim rodzina o tym nazwisku.  

                                                                                                  Joanne Rowling „Harry Potter i czara ognia” 

 

 Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze, były to lata mądrości i lata szaleństwa, była to epoka 

wiary i epoka bezbożności, był to okres Jasności i okres Mroku, była to wiosna nadziei i zima 

rozpaczy. 

                                                                                            Charles Dickens „Opowieść o dwóch miastach” 

 

 

Ten kawałek drogi, którym wyjeżdża się z miasta, aby minąć Zamgloną Zatokę i wjechać do 

miejscowości Nuda Wielka, jest chyba najbrzydszym kawałkiem drogi na świecie. Nazywa się 

Parszywa Promenada. 

                                                                                    Lenny Snicket „Seria niefortunnych zdarzeń”, tom 2 

 

Gdy się budzę, czuję, że druga strona łóżka już zdążyła wystygnąć. Wyciągam rękę w poszukiwaniu 

Prim, ale dotykam tylko szorstkiego płótna materaca.  

                                                                                                                   Suzanne Collins „Igrzyska śmierci” 

 

Kléber zerknął z ukosa na brata. Bystrzak półgłosem naśladował dźwięk stacji w wagonie metra: 

„Piii… klap”. 

                                                                                                                          Marie-Aude Murail „Bystrzak” 

 

No, wyniki są na fejsie; jestem Brązowym Pasztetem. 

                                                                                                               Christine Bauvois „Pasztety do boju” 



Załącznik nr 2 

 

Wstęp od 

najciekawszego 

Autor(ka) Uzasadnienie 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 

Pierwsze zdania wstępu Źródło Model wstępu 

Kléber zerknął z ukosa na brata. 
Bystrzak półgłosem naśladował 
dźwięk stacji w wagonie metra: 
„Piii… klap”. 

Marie-Aude Murail „Bystrzak”  

Nasza opowieść rozpoczyna się na 
oceanie wśród wichru, ulewy, 
grzmotów, piorunów i fal. Przez 
całą noc huragan szalał i wył. A 
pośród tego chaosu tonął statek 
towarowy 
w dół 
w dół 
w dół 
aż na samo dno. 

                                                                                                                               

Peter Brown „Dziki robot” 

 

 

Ten kawałek drogi, którym 
wyjeżdża się z miasta, aby minąć 
Zamgloną Zatokę i wjechać do 
miejscowości Nuda Wielka, jest 
chyba najbrzydszym kawałkiem 
drogi na świecie. Nazywa się 
Parszywa Promenada. 

 
Lenny Snicket „Seria niefortunnych 
zdarzeń”, tom 2 

 

Mieszkanie Herkulesa Poirot było w 
wystroju z gruntu nowoczesne. 
Lśniło chromem. Nawet fotele, 
choć wygodnie wyściełane, miały 
kanciaste, zdecydowane kształty. 
 

 
Agatha Christie „Dwanaście prac 
Herkulesa” 
 

 

Gdy się budzę, czuję, że druga 
strona łóżka już zdążyła wystygnąć. 
Wyciągam rękę w poszukiwaniu 
Prim, ale dotykam tylko szorstkiego 
płótna materaca.  

Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”  

Co robisz w krzakach? Mieszkasz 
tu?  
Obcy głos zaskoczył Marysię. 
Myślała, że jest niewidoczna. Jej 
serce zatrzepotało jak 
przestraszony ptak  i wskoczyło do 
gardła, żeby się w nim ukryć. 

 

Małgorzata Strękowska-Zaremba 
„Dom nie z tej ziemi” 
 

 

„Hej! - powiedziała do siebie Sara, 
wściekle naciskając pedały roweru. 
- Czy już nigdy żaden dzień nie 
będzie po prostu super? Tak jak 
kiedyś w przedszkolu?”. 

Sylwia Heinlein „Różowe środy albo 
podróż z ciotką Huldą” 

 

Stracę moje zwierzęta. Wszystkie.                                                                                                                           
Simon van der Geest „Pajątyl” 
 

 

No, wyniki są na fejsie; jestem 
Brązowym Pasztetem. 

Christine Bauvois „Pasztety do 
boju” 

 

Wiesz co, ja wcale nie chciałem być 
osobą półkrwi. 

  



Rick Riordan „Percy Jackson i 
bogowie olimpijscy” 
 

Nie wiem, czy to, co pamiętam, 
naprawdę się zdarzyło, czy tak 
sobie wyobrażam teraz, kiedy 
jestem starsza i umiem opowiadać 
historie. 

                                                                                                
Sarah Crossan „My dwie, my trzy, 
my cztery” 
 

 

Miałem siedem lat i byłem 
największym dupkiem w okolicy. 

                                                                                                                                    
Katarzyna Ryrych „Król” 
 

 

Mieszkańcy wioski Little Hangleton 
nadal nazywali go „Domem 
Riddle’ów”, ́ choć upłynęło już wiele 
lat, odkąd mieszkała w nim rodzina 
o tym nazwisku.  

                                                                                                  
Joanne Rowling „Harry Potter i 
czara ognia” 
 

 

„I zostań tam na zawsze kretynko, 
wtedy to będą moi rodzice!”. Za 
Leną z hukiem zamknęły się drzwi. 

Marcel Marcel „Oro”  

 Były to czasy najlepsze, były to 
czasy najgorsze, były to lata 
mądrości i lata szaleństwa, była to 
epoka wiary i epoka bezbożności, 
był to okres Jasności i okres Mroku, 
była to wiosna nadziei i zima 
rozpaczy (…).  

 
Charles Dickens „Opowieść o 
dwóch miastach” 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



Kléber zerknął z ukosa na brata. Bystrzak półgłosem naśladował dźwięk stacji w wagonie metra: 

„Piii… klap”. 

                                                                                                                          Marie-Aude Murail „Bystrzak” 

 

Nasza opowieść rozpoczyna się na oceanie wśród wichru, ulewy, grzmotów, piorunów i fal. Przez 

całą noc huragan szalał i wył. A pośród tego chaosu tonął statek towarowy 

w dół 

w dół 

w dół 

aż na samo dno. 

                                                                                                                                 Peter Brown „Dziki robot” 

 

Ten kawałek drogi, którym wyjeżdża się z miasta, aby minąć Zamgloną Zatokę i wjechać do 

miejscowości Nuda Wielka, jest chyba najbrzydszym kawałkiem drogi na świecie. Nazywa się 

Parszywa Promenada. 

                                                                                    Lenny Snicket „Seria niefortunnych zdarzeń”, tom 2 

 

Gdy się budzę, czuję, że druga strona łóżka już zdążyła wystygnąć. Wyciągam rękę w poszukiwaniu 

Prim, ale dotykam tylko szorstkiego płótna materaca.  

                                                                                                                   Suzanne Collins „Igrzyska śmierci” 

 

Co robisz w krzakach? Mieszkasz tu?  

Obcy głos zaskoczył Marysię. Myślała, że jest niewidoczna. Jej serce zatrzepotało jak przestraszony 

ptak  i wskoczyło do gardła, żeby się w nim ukryć. 

                                                                               Małgorzata Strękowska-Zaremba „Dom nie z tej ziemi” 



 

„Hej! - powiedziała do siebie Sara, wściekle naciskając pedały roweru. - Czy już nigdy żaden dzień 

nie będzie po prostu super? Tak jak kiedyś w przedszkolu?”. 

                                                                        Sylwia Heinlein „Różowe środy albo podróż z ciotką Huldą” 

 

Mieszkanie Herkulesa Poirot było w wystroju z gruntu nowoczesne. Lśniło chromem. Nawet fotele, 

choć wygodnie wyściełane, miały kanciaste, zdecydowane kształty. 

                                                                                                 Agatha Christie „Dwanaście prac Herkulesa” 

 

Stracę moje zwierzęta. Wszystkie. 

                                                                                                                          Simon van der Geest „Pajątyl” 

 

No, wyniki są na fejsie; jestem Brązowym Pasztetem. 

                                                                                                               Christine Bauvois „Pasztety do boju” 

 

Wiesz co, ja wcale nie chciałem być osobą półkrwi. 

                                                                                       Rick Riordan „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” 

 

Nie wiem, czy to, co pamiętam, naprawdę się zdarzyło, czy tak sobie wyobrażam teraz, kiedy jestem 

starsza i umiem opowiadać historie. 

                                                                                                Sarah Crossan „My dwie, my trzy, my cztery” 

 

Miałem siedem lat i byłem największym dupkiem w okolicy. 

                                                                                                                                    Katarzyna Ryrych „Król” 

 



Mieszkańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go „Domem Riddle’ów”, ´choć upłynęło już wiele 

lat, odkąd mieszkała w nim rodzina o tym nazwisku.  

                                                                                                  Joanne Rowling „Harry Potter i czara ognia” 

 

„I zostań tam na zawsze kretynko, wtedy to będą moi rodzice!”. Za Leną z hukiem zamknęły się 

drzwi. 

                                                                                                                                         Marcel Marcel „Oro” 

 

 Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze, były to lata mądrości i lata szaleństwa, była to epoka 

wiary i epoka bezbożności, był to okres Jasności i okres Mroku, była to wiosna nadziei i zima rozpaczy 

(…). 

                                                                                            Charles Dickens „Opowieść o dwóch miastach” 

 


