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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.    (…./10) 

1. Kim, dla Łucji i Edmunda, był Eustachy? 

a) Zwierzątkiem domowym.     b) Bratem. c) Kolegą ze szkoły.  d) Kuzynem. 

2. W jaki sposób dzieci dostały się tym razem do Narnii? 

a) Weszły przez zaczarowaną szafę.  b) Wpadły do obrazu z rysunkiem statku. 

c)  Aslan zaniósł je na swym grzbiecie.  d) Wpadły do studni. 

3. Jak nazywał się statek, którym dzieci płynęły ku przygodzie? 

a)  Księżna Elizabeth.     b) Queen Mary. 

c)  Wędrowiec do Świtu.    d) Podróżnik na Zachód. 

4. Kim był Ryczypisk? 

a) Jaszczurką.  b) Świnką morską.   c) Myszą.  d) Chomikiem. 

5. Kto był kapitanem statku? 

 a) Noe.   b) Drinian.   c) Kaspian.  d) Miraz. 

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.    (…./25) 

1. Jaki był powód wypłynięcia Kaspiana w podróż? 

a) Odnalezienie i pomszczenie przyjaciół ojca Kaspiana.  b) Upolowanie węża morskiego. 

c) Odkrycie, co znajduje się za Samotnymi Wyspami.  d) Odnalezienie skarbu. 

2. Co działo się, gdy bohaterowie zostali schwytani przez handlarzy niewolników? 

      a) Kaspian rozpłakał się.   b) Ryczypisk próbował walczyć z oprawcami. 

      c) Łucja dostała mdłości.   d) Eustachy wzywał konsula brytyjskiego.      

3.   Jakie zmiany Kaspian wprowadził na wyspie? 

      a)  Zlikwidował handel niewolnikami.   b) Wychłostał wszystkich żołnierzy. 

      c)  Ustanowił Berna Księciem Samotnych Wysp.  d) Zbudował stocznię. 

4. Kto pojechał na wakacje do Ameryki? 

a) Piotr.   b) Zuzanna.   c) Edmund.  d) Państwo Pevensie.  

5. Jakie wyspy wchodziły w skład Samotnych Wysp? 

 a) Wolin.   b) Dorn.    c) Felimata.  d) Wyspy Owcze. 

  

III. Imiona. Uzupełnij imiona bohaterów.           (…./12) 

1. Zastępca kapitana statku nazywał się …………………………………………………. 

2. Gubernatorem Samotnych Wysp, który przebywał w Narrowhaven, był ………………………. 

3. Jak nazywał się pirat, którego ludzie porywali, kogo tylko zobaczyli na wyspach ? ………………… 

4. Baron, którego Kaspian spotkał na wyspie, nazywał się …………………………………………. 

 

IV. Kolory. Uzupełnij kolory.             (…./9) 

1. Futerko Ryczypiska było …………………………………………………………… 

2. Jego Samowystarczalność Gubernator Samotnych Wysp kiedyś miał  włosy ……………….. 

3. Kalormenowie noszą ………………………………………….. turbany.  

 

 

 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __.    (.../14) 

 

 

1. Aktualny król na Ker-Paravelu. 

2. Pierwszy posiłek, jaki Łucja i Edmund zjedli na statku. 

3. Lewa strona okrętu, gdy się patrzy ku dziobowi 

(przeciwieństwo sterburty). 

4.  …….. Czarownica – kiedyś władała Narnią. 

5. Imię ojca Eustachego. 

6. Kierunek, w którym płynęli bohaterowie. 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz  

na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):        (…/6) 

1. podróż – …………………………………………………………. 

2. statek – …………………………………………………………..   

 

Źródło: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego w wersji papierowej podaj znaczenie podanego słowa  

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):      (…./10) 

1. limeryk – …………………………………………………………… 

2. gubernator – ……………………………………………………… 
  

 Źródło: …………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.          (…./6) 

Na statku znajdowało się 12 marynarzy: trzech z nich sprzątało luki bagażowe, jeden obserwował  
morze z bocianiego gniazda, dwóch zwijało liny, a kapitan trzymał ster. Ilu marynarzy nie miało zajęcia? 
 
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

IX. Zadanie historyczne.              (…./6) 
Kto i kiedy (rok) odkrył Amerykę?  
…………………………………………………………………………………………………… 

 
X. Czy chciałabyś/chciałbyś odkrywać nieznane lądy? Dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.    (…./2) 

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

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

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Myślę, że większość z nas ma taką swoją tajemną krainę,  
ale dla większości z nas istnieje ona tylko w wyobraźni”. 

 

S.C. Lewis 
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