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C. S. LEWIS  „OPOWIEŚCI Z NARNII. LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA” 

TEST Z LEKTURY 
 

 Odpowiedz na pytania dotyczące treści lektury „Opowieści z Narnii. Lew, 

czarownica i stara szafa”. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

 

1. Wydarzenia przedstawione w utworze rozgrywają się 

A. Ppdczas II wojny światowej.                      C.  po zakończeniu II wojny światowej. 

B. tuż przed II wojną światową.                    D.  w bliżej nieokreślonym czasie. 

 

2. W przedstawionych wydarzeniach bierze udział czworo dzieci: 

A. Piotr, Łucja, Edmund, Zenobia.                 C. Zuzanna, Łucja, Piotr, Edmund. 

B. Łucja, Zuzanna, Paweł, Edmund.               D. Edward, Łucja, Zuzanna, Piotr. 

 

3. Które z rodzeństwa było najmłodsze? 

A. Edward.            B. Łucja.                 C. Zuzanna.               D. Piotr. 

 

4. Pan Tumnus, faun spotkany przez Łucję, 

A. od pasa w górę przypominał kozła.        

B. miał nogi kozła zakończone stopami.      

C. miał ludzkie nogi zakończone kopytami. 

D. od pasa w górę przypominał człowieka. 

 

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

A. chustkę z głowy                           C. chusteczkę do nosa. 

B. stary parasol.                                D. miękkie futro. 

 

6. Pan Tumnus 

A. zobowiązał się porywać dzieci dla Białej Czarownicy. 

B. na pewno nie bał się Białej Czarownicy. 

C. wypełnił swoje zobowiązania wobec Białej Czarownicy. 

D. nie miał pojęcia o istnieniu Białej Czarownicy. 

 

7. Po przej sciu przez szafę Edmund spotkał 

A. fauna Tumnusa.                               B. pana Bobra. 

B. Grzmotołupa.                                    D. królową Narnii. 
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8. Biała Czarownica zażądała do Edmunda, aby 

A. nie wchodził więcej do starej szafy. 

B. przyprowadził do niej swoje rodzeństwo. 

C. zapomniał o spotkaniu z nią. 

D. opowiedział o niej rodzeństwu. 

 

9. Po powrocie z Narnii Edmund 

A. potwierdził słowa siostry, że w szafie istnieje tajne przejście. 

B. opowiedział o swojej przygodzie Profesorowi. 

C. wyparł się wszystkiego, pognębiając całkowicie Łucję. 

D. opowiedział o swojej przygodzie rodzeństwu. 

 

10. Profesor po wysłuchaniu Zuzanny i Piotra 

A. był przekonany, że Łucja kłamie. 

B. stwierdził, że Łucja mogła mówić prawdę 

C. doszedł do wniosku, że Łucja popada w obłęd. 

D. powiedział, że zabierze Łucję do lekarza. 

 

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

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

B. faun nie mógł ich przyjąć, ponieważ był bardzo przeziębiony. 

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

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

 

12. Rodzeństwo dotarło na spotkanie z panem Bobrem dzięki pomocy 

A. drozda.               B. dzięcioła.                C. wróbla.             D. sowy. 

 

13.  Dzieci zaufały panu Bobrowi, ponieważ 

A. Łucja rozpoznała u niego chusteczkę, którą podarowała panu Tumnusowi. 

B. wydawał się on być bardzo sympatycznym i wiarygodnym zwierzęciem 

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

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

 

14. Aslan był potężnym 

A. tygrysem.               B. lwem.                 C. człowiekiem.             D. potworem. 
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15.  Edmund  

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

domu. 

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

Profesora. 

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

Czarownicy. 

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

Czarownicy. 

 

16.  Święty Mikołaj podarował Piotrowi 

A. łuk ze strzałami.                                        C. tarczę i miecz. 

B. nową maszynę do szycia.                        D. buteleczkę z lekiem. 

 

17.  Piotr musiał bronić Zuzanny i Łucji przed atakiem 

A. Edmunda działającego z rozkazu Białej Czarownicy. 

B. wilków posłanych przez Białą Czarownicę. 

C. centaurów posłanych przez rozgniewanego Aslana. 

D. Białej Czarownicy, która pojawiła się nagle w namiocie.  

 

18.  Kto uwolnił Edmunda z rąk Białej Czarownicy? 

A. Maugrim – wilk, Kapitan Tajnej Policji. 

B. Rodzeństwo – Łucja, Zuzanna i Piotr. 

C. Karzeł – najbliższy współpracownik Białej Czarownicy. 

D. Grupa pościgowa wysłana przez Aslana za wilkiem. 

 

19.  Alan zginął z rąk Białej Czarownicy, ponieważ 

A. nie chciał narazić na jej gniew mieszkańców Narnii. 

B. przestraszył się jej potężnej mocy. 

C. uratował w ten sposób Edmunda.  

D. został podstępnie schwytany przez jaj potwory. 

 

20. Jak zakończyła się opowieść? 

A. Czarownica zginęła, dzieci zasiadły na tronach, Aslan odszedł. 

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

C. Czarownica uciekła, dzieci zasiadły na tronach, Aslan zginął. 

D. Czarownica uciekła, dzieci zasiadły na tronach, Aslan odszedł. 


