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Przypadki Robinsona Crusoe - klucz 

 

Pytanie 1. W którym roku i w jakim wieku Robinson Crusoe odbył swoją pierwszą 

podróż morską?  

Ile razy wracał do Hull podczas swojego życia?  

Był to rok 1651, w wieku 19 lat; 3 razy 

Pytanie 2. W pobliżu którego archipelagu Robinson obserwował latające ryby?  

Wysp Zielonego Przylądka  

Pytanie 3. Na którym oceanie Robinson był świadkiem „pożaru morza”? Czy był on 

groźny dla załogi? 

Na Oceanie Atlantyckim; nie był groźny, było to tylko nietypowe zjawisko 

atmosferyczne. 

Pytanie 4. Czy fakt, że Robinson Crusoe wraz z załogą mieli przybyć do Gwinei a przybili 

do wybrzeży Sierra Leone oznacza, że nastąpiła pomyłka w podróży? 

Nie – Gwinea to nie tylko nazwa państwa, ale również regionu historycznego,  

który swoim zasięgiem obejmuje m.in. państwo Sierra Leone. 

Pytanie 5. W jakim wieku Robinson wypłynął w kolejną podróż? Do jakiego kraju miał 

się udać? Kto go namówił do tej podróży? 

W wieku 27 lat; miał się ponownie udać do Gwinei; do tej podróży namówił go brat 

zmarłego kapitana statku, z którym odbył pierwszą podróż do Gwinei. 

Pytanie 6. Jaka była główna przyczyna dla której Robinson wraz z załogą zostali 

przechwyceni przez korsarzy? 

Zamiast skierować się ku Lancerocie i w tamtejszym porcie szukać ocalenia, jak to 

roztropność nakazywała, kapitan, ufając szybkości okrętu, kazał rozpuścić wszystkie 

żagle i płynąć na południe. 

Pytanie 7. Czym zajmował się Robinson w czasie niewoli u Maurów? 

Był ogrodnikiem. 

Pytanie 8. W jaki sposób Robinson przechwycił statek? Co zrobił z niewolnikiem 

Ksurym? 
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Wyrzucił pilnującego go Maura za burtę. Ksuremu pod groźbą śmierci rozkazał służyć 

mu podczas ucieczki. 

Pytanie 9. Które ze zwierząt afrykańskich spotkał Robinson z Ksurym podczas podróży 

na południe? 

Lwa oraz lamparta 

Pytanie 10. Kogo spotkali Robinson z Ksurym w dalszej części podróży? Gdzie 

ostatecznie wylądowali? Jakie były losy ich obu na miejscu? 

Robinson z Ksurym w dalszej części podróży spotkali kapitana portugalskiego statku. 

Ostatecznie przepłynęli wraz z nim do wybrzeży Brazylii, do Salvadoru, gdzie 

Robinson został plantatorem, zaś Ksury przeszedł w służbę u kapitana. 

Pytanie 11. Jaki był cel kolejnej podróży morskiej Robinsona? Gdzie miał dopłynąć? 

Ponownie miała to być Gwinea, skąd wraz z towarzyszami miał pozyskać 

niewolników. 

Pytanie 12. Gdzie ostatecznie skończył Robinson swoją podróż? Co się stało z resztą 

załogi? 

Ostatecznie statek Robinsona rozbił się podczas burzy tropikalnej na mieliźnie u 

wybrzeży bezludnej wyspy. Reszta załogi poniosła śmierć, Robinson jako jedyny 

ocalał. 

Pytanie 13. Gdzie znajdowała się wyspa, na której rozbił się Robinson? Ile lat na niej 

spędził? 

Wyspa ta znajdowała się u wybrzeży Wenezueli, w archipelagu Małych Antyli. 

Robinson spędził na niej prawie 14 lat. 

Pytanie 14. W jakim wieku Robinson Crusoe powrócił do rodzinnego Hull? Czy udało 

mu się spotkać z rodzicami? 

W wieku 45 lat; niestety, nie udało mu się spotkać z rodzicami, ponieważ już nie żyli. 

Odwiedził ich na cmentarzu. 

Pytanie 15. W jakich okolicznościach zginął Piętaszek? 

Został przeszyty strzałami przez członków plemienia Karaibów w pobliżu jednej z 

karaibskich wysp podczas próby przekonania ich, aby puścili wolno statek 

Robinsona. 
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Pytanie 16. Jaki najdalszy zakątek świata odwiedził Robinson? Jaki był cel ostatniej 

podróży, do której się szykował? 

Syberię; Wieczność. 


