
KONKURS CZYTELNICZY  
„Literacki Świat –  Felix, Net i Nika na tropie niesamowitej przygody” 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………….. 

Klasa……………… 

Szkoła Podstawowa Nr………… 

 

 

1.Jak nazywała się Nika? (1 p.) 

a)Fredro 

b)Mickiewicz 

c)Kosik 

2.Jak nazywał się Felix? (1 p.) 

a)Polon 

b)Nowak 

c)Kamiński 

3.Jak nazywał się Net? (1 p.) 

a)Kosik 

b)Stokrotka 

c) Bielecki 

4.Jaka tajemnicę ukrywała Nika? (1 p.) 

……………………………………………………………………………………………… 

5.Jak przyjaciele nazwali szkielet stojący na strychu? (1 p.) 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.W jaki sposób Nika spędziła święta Bożego Narodzenia? (1p.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Kto pilnował skarbu na Kociej Skale? (1 p.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

8.Jaką nauczkę Felix, Net i Nika dali Rubenowi i Marcelowi? (1 p.) 

………………………………………………………………………………………..………...... 

…………………………………………………………………………………………………… 



9.Wymień wszystkie części książek w cyklu „Felix, Net i Nika” (15p.) 

1……………………………………………………………………………………………….… 

2……………………………………………………………………………………………….… 

3……………………………………………………………………………………………….… 

4…………………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………………….… 

6…………………………………………………………………………………………………. 

7…………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………….… 

9……………………………………………………………………………………………….… 

10………………………………………………………………………………………………... 

11………………………………………………………………………………………………...

12………………………………………………………………………………………………...

13………………………………………………………………………………………………..

14………………………………………………………………………………………………...

15………………………………………………………………………………………………... 

10.Kto jest autorem cyklu książek „Felix, Net i Nika” (1 p.) 

………………………………………………………………………………………………….. 

11.Która część cyklu Felix, Net i Nika została sfilmowana? ( 1 p.) 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………................... 

12.Kto w filmie wcielił się w postacie: (3 p.) 

1. Felixa-………………………………………………………………………………………... 

2. Niki -…………………………………………………………………………………………. 

3. Neta-………………………………………………………………………………………….. 

13.Krzyżówka: na stronie 3 (20 p.) 

 

Bibliografia: 

1.”Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”- R. Kosik 

2. www.telemagazyn.pl/film/felix-net-i-nika 

http://www.telemagazyn.pl/film/felix-net-i-nika


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Oświadczenie  

 

 

o zgodzie na wykorzystanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pyskowicach danych 

osobowych (podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska laureata, klasy, szkoły) 

oraz wizerunku  w niżej określonych celach, które są konieczne ze względu na realizację 

konkursu czytelniczego „Literacki Świat-Felix, Net oraz Nika na tropie niesamowitej 

przygody” 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Pyskowicach w niżej określonych celach w związku z udziałem w konkursie czytelniczym 

1  zamieszczenie fotografii na profilu Facebook MBP Pyskowice 

2  zamieszczenie na stronie www, pod adresem www.bibliotekapyskowice.pl 

3  zamieszczenie w mediach związanych z realizacją konkursu 

 

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

(data i podpis opiekuna/rodzica) 

Dodatkowa informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 

„RODO”) informuję Panią/Pana, że:  

-administratorem zbieranych danych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach Pl. Piłsudskiego 1 

-z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail   iod@bibliotekapyskowice.pl 

-celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i 

przyznanych nagród, publikacja wyników; 

-podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

-dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów 

prawa 

-dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 

-podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie; zgoda w sprawie udostępniania 

wizerunku jest dobrowolna i udziału w konkursie nie jest od niej uzależniony; 

-zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

-przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz - z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania 

danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

-Przysługuje Pani/Panu również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan,  

że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO 

mailto:iod@bibliotekapyskowice.pl

