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NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

C.S. Lewis :  Opowieści z Narnii Tom 1  

Lew, czarownica i stara szafa.  

Dzięki słynnej powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara 

szafa. Opowieści z Narnii.” odkryjesz magiczny świat, który 
znajduje się po drugiej stronie tytułowej szafy.  

Nie bój się marzyć 

Nieznany świat czeka za drzwiami - trzeba je tylko otworzyć. 

W marzeniach, snach i w Twojej wyobraźni kryje się klucz 
do  tego świata. 

Narnia - skuta wiecznym mrozem kraina, która czeka 

na wyzwolenie. Czworo śmiałków wchodzi przez drzwi szafy 

do Narnii, świata zniewolonego mocą Białej Czarownicy. 

I gdy prawie nie ma już nadziei, powrót Wielkiego Lwa Aslana 
staje się zwiastunem zmian - ale nie za darmo... 

Akcja pierwszego tomu „Opowieści z Narnii” rozgrywa się 

w krainie Narnii. Czworo śmiałków wkracza do niej przez drzwi 

starej szafy, aby przeciwstawić się mocy Białej Czarownicy. Z kim będziesz się utożsamiał 

podczas lektury książki „Lew, czarownica i stara szafa”? Z małą Łucją, która w starym 

meblu dostrzegła coś więcej niż tylko szafę z futrami czy może z niedowierzającym jej 

Edmundem? Są jeszcze Piotr i Zuzanna, którzy wspólnie wypełniają proroctwo i zasiadają 
na poczwórnym tronie Narnii. 

Zapowiedź kolejnych przygód 

Wielki Lew Aslan przybywa do Narnii i chce stawić czoła złej czarownicy. Czy mu się 

to uda? Jaką rolę odegrają w całej historii dzieci, które nazywane są przez autora książki 

dwoma synami Adama i dwiema córkami Ewy? Sięgnij po lekturę, a zapewniamy, 

że pozycja „Lew, czarownica i stara szafa” pochłonie Cię bez reszty. 

Pamiętaj, że to pierwsza część z cyklu „Opowieści z Narnii”. Co stanie się później? 

Czy dzieci powrócą do rzeczywistego świata? Tego wszystkiego możesz się dowiedzieć 

z kolejnych tomów! 
 

 

Przyciśnij klawisz CTRL i kliknij 

w obrazek, a posłuchasz AUDIOBOOKA. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgdRXGoFQ1o
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Oprac. 

https://slideplayer.pl  



TEST  

1.Wymień 

imiona 

rodzeństwa

………………… 

2. Gdzie Tumnus 

zaprosił Łucję? 

a) do pałacu Czarownicy 

b) do swojego domku 

c) do starej szafy 

 

3. Kto z rodzeństwa 

pierwszy spotkał Białą 

Czarownicę? 

a) Piotr 

b) Łucja 

c) Edmund 

 

4. Kim był Tumnus? 

a) faunem 

b) satyrem 

c) jednorożcem 

 

5. Jaki ptak wskazał 

rodzeństwu drogę 

do Bobrów? 

a) gil 

b) jemiołuszka 

c) drozd 

 

6. Dokąd zaprowadził 

ich pan Bóbr? 

a) do swojego domu 

na tamie 

b) do swojego domu 

w Zaczarowanym Lesie 

c) do pałacu Czarownicy 

 

7. Dokąd policja 

zabrała Tumnusa? 

a) do starej szafy 

b) do pałacu Czarownicy 

c) do domu Bobrów 

 

8. Kim był Aslan? 

a) wilkiem                   

b) Władcą Zza-morza 

c) Królem sąsiedniej 

krainy 

9. Posągi, jakich 

zwierząt Edmund 

zobaczył na 

dziedzińcu Zamku? 

Wymień co najmniej 

trzy …………………. 

 

10. Kogo Czarownica 

wysłała do domku 

Bobrów? 

a) lwa - szefa policji 

b) wilka Maugrima i inne 

wilki 

c) olbrzyma Grzmotołupa 

 

11. Jak wyglądał 

Kamienny Stół? 

a) olbrzymia płyta 

z szarego kamienia 

wsparta na 4 głazach 

b) olbrzymia płyta 

z czarnego kamienia 

wspatra na 2 głazach 

c) olbrzymia płyta 

z szarego kamienia 

wsparta na 2 głazach 

 

12. Z kim Piotr stoczył 

pierwszą walkę? 

a) z Czarownicą 

b) z olbrzymem 

Grzmotołupem 

c) z wilkiem Maugrimem 

 

13. Kto śledził Aslana, 

gdy szedł w stronę 

Kamiennego Stołu? 

a) Piotr i Edmund 

b) Zuzanna i Piotr 

c) Łucja i Zuzanna 

14. Kto i czym zabił 

Aslana?  

a) Czarownica nożem 

b) Czarownica mieczem 

c) Karzeł Czarownicy 

toporem 

 

15. W jaki sposób 

Aslan odczarował 

posągi? 

a) czarodziejską różdżką 

b) zaczarowanym fletem 

c) dmuchnięciem 

 

16. Z kim walczyła 

Czarownica? 

a) z Aslanem 

b) z Piotrem 

c) z Edmundem 

 

17. Co się stało z 

różdżką Czarownicy? 

a) zgubiła się 

b) została skradziona 

przez Łucję 

c) roztrzaskał ją Edmund 

 

18. Kto zabił 

Czarownicę? 

a) Aslan 

b) Piotr 

c) Edmund 

 

19. Kto z rodzeństwa 

został ranny? 

a) Piotr 

b) Zuzanna 

c) Edmund 

 

20. Jakie przydomki 

otrzymały dzieci 

podczas koronacji? 

........... 

ODPOWIEDZI 
1. Piotr, Zuzanna, Edmund, Łucja     2. B 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B  9. np. lew, wilki, niedźwiedzie, lisy, 

dzikie koty, centaur... 10. B 11. A  12. C 13. C  14. A  15. C  16. B 17. C  18. a 

19. C  20.  a) Łucja – Mężna b) Zuzanna - Łagodna     c) Edmund – Sprawiedliwy    d) Piotr – Wspaniały    

Oprac. https://sciaga.pl 


