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1.  Sprawdź, czy uważnie przeczytałaś / przeczytałeś lekturę Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa. Postaw krzyżyk przy właściwej odpowiedzi.
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AUTOR I JEGO DZIEŁO

Clive Staples Lewis

1.  Wydarzenia przedstawione w utworze 
rozgrywają się 

 podczas II wojny światowej.

 tuż przed wybuchem II wojny światowej.

 po zakończeniu II wojny światowej.

 w bliżej nieokreślonym czasie.

2.  W przedstawionych wydarzeniach bierze 
udział czworo dzieci:

 Piotr, Łucja, Edmund, Zenobia.

 Łucja, Zuzanna, Paweł, Edmund. 

 Zuzanna, Łucja, Piotr, Edmund. 

 Edward, Łucja, Zuzanna, Piotr. 

3. Które z rodzeństwa było najmłodsze?

 Edmund.

 Łucja.

 Zuzanna.

 Piotr. 

4. Pan Tumnus, faun spotkany przez Łucję,

 od pasa w górę przypominał kozła.

 miał nogi kozła zakończone stopami. 

 miał ludzkie nogi zakończone kopytami. 

 od pasa w górę przypominał człowieka.

5.  Łucja, żegnając się z panem Tumnusem, 
podarowała mu

 chustkę, którą zdjęła z głowy.

 stary parasol.

 chusteczkę do nosa.

 miękkie futro. 

6. Pan Tumnus 

 zobowiązał się porywać dzieci dla Białej 
Czarownicy.

 na pewno nie bał się Białej Czarownicy. 

 wypełnił swoje zobowiązanie wobec Białej 
Czarownicy.

 nie miał pojęcia o istnieniu Białej Czarownicy. 
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  7.  Po przejściu przez szafę Edmund spotkał 

 fauna Tumnusa.

 pana Bobra.

 Grzmotołupa. 

 królową Narnii. 

  8.  Biała Czarownica zażądała od Edmunda, aby ten

 nie wchodził więcej do starej szafy. 

 przyprowadził do niej swoje rodzeństwo.

 zapomniał o spotkaniu z nią. 

 opowiedział o niej rodzeństwu.

  9.  Po powrocie z Narnii Edmund

 potwierdził słowa siostry, że w szafie 
istnieje tajne przejście.

 opowiedział o swojej przygodzie 
Profesorowi. 

 wyparł się wszystkiego, czym całkowicie 
pognębił Łucję. 

 opowiedział o swojej przygodzie 
rodzeństwu. 

10.  Profesor po wysłuchaniu Zuzanny i Piotra

 był przekonany, że Łucja kłamie.

 stwierdził, że Łucja mogła mówić 
prawdę. 

 doszedł do wniosku, że Łucja popada 
w obłęd. 

 powiedział, że zabierze Łucję do lekarza. 

11.  Kiedy dzieci dotarły do pieczary pana 
Tumnusa, okazało się, że

 była ona zniszczona, a sam faun uciekł 
w obawie przed aresztowaniem.

 faun nie mógł ich przyjąć, ponieważ był 
bardzo przeziębiony. 

 mieszka w niej ktoś inny, ponieważ faun 
przeprowadził się do pałacu. 

 była ona zniszczona, a sam faun został 
aresztowany przez Maugrima. 

12.  Rodzeństwo dotarło na spotkanie z panem 
Bobrem dzięki pomocy

 drozda.

 dzięcioła.

 wróbla.

 sowy. 

13.  Dzieci zaufały panu Bobrowi, ponieważ 

 Łucja rozpoznała u niego chusteczkę 
do nosa, którą podarowała kiedyś panu 
Tumnusowi. 

 wydawał się on bardzo sympatycznym 
i wiarygodnym zwierzęciem.

 Łucja rozpoznała u niego stary parasol, 
który podarowała kiedyś panu Tumnusowi.

 powoływał się on na zażyłe stosunki 
z będącym w drodze Aslanem. 

14.  Aslan był potężnym 

 tygrysem.

 lwem.

 człowiekiem.

 potworem. 

15. Edmund 

 nie chciał spotkać się z Aslanem, 
dlatego postanowił samotnie wrócić do 
domu. 

 wymknął się niepostrzeżenie z domu 
państwa Bobrów, aby wezwać na pomoc 
Profesora. 

 nie chciał zguby rodzeństwa, dlatego 
postanowił oddać się w ręce Białej 
Czarownicy.

 wymknął się niepostrzeżenie z domu 
państwa Bobrów i poszedł do Białej 
Czarownicy.

16.  Święty Mikołaj podarował Piotrowi

 łuk ze strzałami. 

 nową maszynę do szycia.

 tarczę i miecz.

 buteleczkę z lekiem. 
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17.  Piotr musiał bronić Łucji i Zuzanny przed 
atakiem 

 Edmunda działającego z rozkazu Białej 
Czarownicy. 

 wilków posłanych przez Białą 
Czarownicę.

 centaurów posłanych przez 
rozgniewanego Aslana. 

 Białej Czarownicy, która pojawiła się 
nagle w namiocie. 

18.  Kto uwolnił Edmunda z rąk Białej Czarownicy?

 Maugrim – wilk, kapitan Tajnej Policji. 

 Rodzeństwo – Łucja, Zuzanna i Piotr.  

 Karzeł – najbliższy współpracownik 
Białej Czarownicy. 

 Grupa pościgowa wysłana przez Aslana 
za wilkiem. 

19.  Aslan zginął z rąk Białej Czarownicy, 
ponieważ 

 nie chciał narazić na jej gniew 
mieszkańców Narnii. 

 przestraszył się jej potężnej mocy. 

 chciał uratować w ten sposób Edmunda.

 został podstępnie schwytany przez jej 
potwory.  

20. Jak zakończyła się opowieść?

 Czarownica zginęła, dzieci zasiadły 
na tronach, Aslan odszedł. 

 Czarownica zginęła, Aslan zasiadł 
na tronie, dzieci wróciły do domu.

 Czarownica uciekła, dzieci zasiadły 
na tronach, Aslan zginął. 

 Czarownica uciekła, dzieci zasiadły 
na tronach, Aslan odszedł.
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2.  Uzupełnij diagram i odczytaj hasło.

1.

2.

3.

4. –

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 1. Najmłodsza z rodzeństwa.
 2. Prawdziwy władca Narnii. 
 3. Pora roku w Narnii za panowania Białej 

Czarownicy.
 4. Zamek z czterema tronami.
 5. Sługa Białej Czarownicy.
 6. Właściciel domu, w którym znajdowała się 

stara szafa.
 7. Pod nią po raz pierwszy Łucja spotkała  

fauna.
 8. Starsza z sióstr. 

 9. Nazywano go Wspaniałym.
 10. Królewski przydomek Edmunda. 
 11. Tumnus tak nazywał kraj, z którego przybyła 

Łucja.
 12. Aslan ożywiał je dmuchnięciem.
 13. Był nim Grzmotołup.
 14. Młodszy z braci.
 15. Pora roku, która zapanowała w Narnii wraz 

z pojawieniem się Aslana. 
 16. Przegrał walkę z Piotrem.
 17. Kamienny  .

Hasło: 
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3.  Przeczytaj notkę biograficzną na temat Clive’a Staplesa Lewisa (czytaj: klajfa stejplsa 
luisa). Dopisz kolejne tytuły składające się na cykl Opowieści z Narnii. Skorzystaj 
z dostępnych źródeł informacji.

Clive Staples Lewis (1898–1963) – angielski pisarz, historyk, 

filozof i teolog, syn prawnika i córki anglikańskiego pastora. 

Szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo Lewis spędził w ogrom-

nym domu, bawiąc się z młodszym bratem. Znajdowała się 

tam biblioteka z ulubionymi książkami Lewisa – Wyspą skar-

bów R.L. Stevensona (czytaj: stiwensona) i Tajemniczym ogro-

dem F.H. Burnett (czytaj: bernet). W 1908 roku zachorowała 

i zmarła matka przyszłego pisarza. Po jej śmierci bracia zo-

stali wysłani do szkoły z internatem w Anglii. W wieku 19 lat, we Francji, Lewis wziął 

udział w I wojnie światowej. Następnie studiował na uniwersytecie w Oksfordzie, na 

którym później był wykładowcą. W następnych latach Lewis był profesorem literatury 

średniowiecznej i  renesansowej na uniwersytecie w Cambridge (czytaj: kembridż). 

Jako wykładowca Lewis zaczął pisać książki. Tworzył utwory religijne i rozprawy aka-

demickie, a nieco później powieści dla dzieci. Wydawcy i niektórzy przyjaciele odra-

dzali Lewisowi pisania utworów dla młodych czytelników. Twierdzili, że zaszkodzi to 

jego reputacji jako autora poważnych rozpraw naukowych. Pisarz nie usłuchał tych 

głosów i napisał cykl Opowieści z Narnii. Książki nie zdobyły uznania krytyków, jed-

nak spodobały się czytelnikom i zyskały popularność. Sprzedały się w liczbie ponad 

100 milionów egzemplarzy i znalazły swoje miejsce wśród najbardziej poczytnych 

książek dla dzieci. 
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Clive Staples Lewis 

Na cykl powieści fantasy Opowieści z Narnii składają się następujące książki:


