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Kartkówka ze znajomości treści lektury 

Daniel Defoe 

„PRZYPADKI ROBINSONA KRUZOE” 

 

Kartkówki z lektury umieszczane na moim blogu mają za zadanie jedynie sprawdzić znajomość 
lektury. Proponuję zatem, aby uczniowie nie notowali pytań, tylko od razu same odpowiedzi. Nigdy 
nie wymagałam pełnych zdań (oczywiście tylko w przypadku tej formy sprawdzianu ), dlatego 
podaję krótkie odpowiedzi. Ułatwia to pracę uczniowi, nauczycielowi, a także oszczędza czas lekcji. 
Większość pytań jest za jeden punkt, tylko w przypadku tych, przy których ilość jest podana, są 
punktowane wyżej. Należy o tym fakcie uprzedzić uczniów. 
 

 

1. W jakim mieście urodził się narrator? 
York 

2. Kim od samego początku chciał być Robinson? 
żeglarzem 

3. „Przypadki Robinsona Kruzoe” nazwiemy dziennikiem czy pamiętnikiem? 
pamiętnikiem 

4. Czy wybrzeże Gwinei i Afryki to ta sama przestrzeń? 
tak 

5. Do kogo (gdzie) Kruzoe trafia jako jeniec? 
do Sale, portu należącego do Maurów, do kapitana okrętu 

6. Z jakim zwierzęciem walczyli Ksury i Robinson? 
z lwem 

7. Po okresie bycia niewolnikiem mauretańskim Robinson zakłada plantację. Czego 
i gdzie? 
plantację tytoniu w Brazylii 

8. W jaki sposób Robinson trafia na bezludną wyspę? 
podczas podróży w celu wykupienia niewolników, burza zniszczyła jego statek, 
a morze wyrzuciło na bezludną wyspę 
 

9. Gdzie najpierw zamieszkał Robinson, gdy wylądował na wyspie? 
w grocie 

10. Pewnej nocy Robinson miał koszmary. Jakie zwierzęta zobaczył po przebudzeniu? 
kozy 
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11. Pierwszy posiłek Robinsona na wyspie. 
banany 

12. Od jakiego momentu Robinsonowi żyje się na wyspie lepiej, ponieważ miał dostęp do 
szerszego wachlarza pożywienia i narzędzi?  
od momentu, gdy znalazł rozbity statek 

13. Jakiego języka Robinson uczy Piętaszka? 
angielskiego 

14. Przed kim Robinson uratował Piętaszka? 
przed kanibalami 

15. (2pkt.) Kim był Don Juan Castolios? 
Hiszpanem, jeńcem Indian, którego Robinson uratował przed kanibalami 

16. (2pkt.) Przez rok bezludną wyspę zamieszkiwało czterech mieszkańców. Wymień ich. 
Robinson, Piętaszek, Hiszpan, ojciec Hiszpana 

17. O czym bardzo przykrym dowiedział się Robinson, gdy wrócił do Anglii (łodzią 
wybudowaną wspólnie z mieszkańcami wyspy)? 
o śmierci swoich rodziców 
 

18. Co czekało na Robinsona w Brazylii (o czym dowiedział się od plantatora)? 
wielki majątek 

19. Po powrocie Anglików okazało się, że na wyspie mieszka 48. mężczyzn i 35 kobiet. 
Założono więc miasto. Jak je nazwano? 
Robinsontown 

20. Co Robinson kazał Piętaszkowi powiedzieć, gdy zaatakowała ich flota indiańska? 
że włada piorunami i wszystkich pozabija, jeżeli nie ustąpią 

21. W jaki sposób ginie Piętaszek? 
jeden z Karaibów zabija go strzałą 
 

22. Gdzie ostatecznie zamieszkał Robinson? 
w swoim zamku w Anglii 

 

 

 


