
Temat:  „Opowieści z Narnii” - ćwiczenia utrwalające wiadomości.  

 

Przeczytaj poniższy fragment lektury. Zapisz poprawne odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.  

 

— Właśnie! Opowiedz nam o Aslanie! — odezwało się kilka głosów naraz, ponieważ znowu, na sam dźwięk tego 

imienia, ogarnęło ich dziwne uczucie: jak pierwsze oznaki wiosny, jak dobra nowina. 

— Kim jest Aslan? — zapytała Zuzanna. 

— Aslan? — powtórzył pan Bóbr. — Jak to, nie wiecie? On jest Królem. On jest Panem całej puszczy, choć nie bywa 

tu często. Nie było go tu za mojego życia ani za życia mojego ojca. Ale oto doszła nas nowina, jakoby powrócił. Już 

jest w Narnii. On sobie poradzi z Białą Czarownicą. To on, a nie wy, może uratować pana Tumnusa.[...] 

Zło zostanie naprawione, 

Gdy w tę Aslan przyjdzie stronę; 

A gdy głośno on zaryczy, 

Znikną smutki i gorycze; 

A gdy zębem wkoło błyśnie, 

Zimę nagła śmierć uściśnie, 

A gdy grzywą złotą wstrząśnie 

Da początek wiecznej wiośnie. 

Zrozumiecie zresztą sami, kiedy go zobaczycie. 

— Ale czy go zobaczymy? — zapytała Zuzanna. 

— O Córko Ewy, przecież właśnie dlatego tutaj jesteście. Mam was zaprowadzić tam, gdzie się z nim spotkacie. 

— Czy... czy on jest człowiekiem? — zapytała Łucja. 

— Aslan... człowiekiem! — powiedział pan Bóbr ostro. — Oczywiście, że nie. Powiedziałem wam, że on jest Królem 

puszczy i synem Wielkiego Władcy-Zza-Morza. Czyżbyście nie wiedzieli, kto jest królem zwierząt? Aslan jest lwem, 

i to nie jakimś tam lwem, ale Wielkim Lwem! 

— Och! — zawołała Zuzanna. — Myślałam, że jest człowiekiem. Czy on... nie jest groźny? Obawiam się, że może mi 

się zrobić słabo, kiedy spotkam lwa. [...] 

— Oczywiście, że jest groźny. Ale jest dobry. Powiedziałem wam, że on jest Królem. [...] 

— Nadeszła wiadomość, że macie się właśnie z nim spotkać — jutro, jeśli to będzie możliwe  przy Kamiennym Stole. 

[...] 

— Ale co będzie z biednym panem Tumnusem? 

— Nie ma szybszego sposobu udzielenia mu pomocy od spotkania się z Aslanem. Kiedy już będzie z nami, możemy 

zaczynać. To wcale nie znaczy, że nie będziemy was potrzebować. Jest jeszcze jeden stary wiersz, który głosi: 

 

Gdy ciało z ciała Adama i kość z jego kości,  

W Ker-Paravelu na tronie zagości, 

Przeminą złe czasy niegodziwości. 
 

 

C.S. Lewis, Lew, Czarownica i stara szafa, tłum. Andrzej Polkowski, Media Rodzina  Poznań 1996,  s.28 

Zadanie 1.   

Zdarzenia opowiedziane w powyższym fragmencie miały miejsce w czasie 

a) drugiej podróży dzieci przez szafę 

b) trzeciej wizyty Łucji w Narnii 

c) pierwszego spotkania Edmunda z Białą Czarownicą 

d) kolejnego spotkania Łucji z panem Bobrem 

 

Zadanie 2.  

Dzieci muszą spotkać się z Aslanem, ponieważ 

a) nie bywa on często w puszczy 

b) chcą zobaczyć, jak wygląda lew 



c) jest to finał powieści 

d) musi wypełnić się przepowiednia 

 

Zadanie 3.  

W dwóch zdaniach przedstaw sens przepowiedni zawartej w przytoczonym wierszu. 

Gdy ciało z ciała Adama i kość z jego kości,  

W Ker-Paravelu na tronie zagości, 

Przeminą złe czasy niegodziwości. 

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

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

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

Zadanie 4.  

Materiału do charakterystyki postaci Aslana w przytoczonym fragmencie tekstu  dostarczają przede wszystkim 

a) opisane wydarzenia 

b) decyzje dzieci m.in. o wyprawie do Kamiennego Stołu 

c) wypowiedzi i zachowania bohaterów 

d) pytania zadawane przez dzieci 
 

Zadanie 5.  

Podaj dwie najistotniejsze zmiany, które dokonają się w związku z przybyciem Aslana do Narnii. 

 

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

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

 

Zadanie 6.  

W poniższej tabeli znakiem X zaznacz cechy charakterystyczne dla baśni, które odnajdujesz w powieści „Lew, czarownica 

 i stara szafa”.  

 

Cecha 

 
Cecha 

charakterystyczna dla  

baśni 

Współistnienie świata realistycznego  

i fantastycznego 

 

Obecność sformułowań typu „dawno temu”, „w odległym kraju”  

Akcja umiejscowiona w odległej przyszłości   

Działanie wyłącznie naturalnych sił przyrody  

Mówiące zwierzęta, rośliny, przedmioty 

(mają one wtedy cechy ludzkie) 

 

Elementy kultury rycerskiej  

(głównym bohaterem jest rycerz i jego przygody) 

 

 

Zwycięstwo dobra nad złem   

Motyw wędrówki bohaterów  

 

Działanie sił magicznych i obecność niezwykłych przedmiotów  

(np. różdżka, cudowny flakon z niezwykłym płynem) 

 

 

Zadanie 7.  

Jaki obraz Aslana wyłania się z podanego tekstu? Podaj trzy cechy tego bohatera w formie przymiotników.  

 

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


