
Z piratami na wyspie skarbów -  
„Wyspa skarbów” Robert L. Stevenson – konkurs czytelniczy 

 
I. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 
1. Ojciec Jima prowadził gospodę: 
a. Pod Admirałem Benbow 
b. Pod Czarnym Psem 
c. Pod  Admirałem Flintem 
2. Ile kapitan Billy Bones wypłacał Jimowi za dostarczenie  informacji o 
ewentualnym pojawieniu się Ŝeglarza z jedną nogą? 
a. cztery srebrne pensy 
b. pięć srebrnych pensów 
c. sześć srebrnych pensów 
3. Co stało się z kapitanem Billym Bonesem po wizycie Czarnego Psa? 
a. zmarł na atak serca 
b. dostał ataku apopleksji 
c. uciekł z gospody 
4. Gdzie matka Jima znalazła kluczyk do tajemniczej skrzyni kapitana 
Bonesa? 
a. w szufladzie biurka 
b. w kieszeni kapitan Bonesa 
c. na szyi kapitana Bonesa 
5. Jak nazywał się statek kapitana Flinta? 
a. Podwodna Syrena 
b. Koń Morski 
c. Czarny Smok 
 
II. Odpowiedz 
 
5. Czym była „czarna plama”? 
…………………………………………………………………………………… 
6. Co Jim zabrał ze skrzyni kapitana Bonesa? 
…………………………………………………………………………………..... 
7. Jaką funkcję na statku, pod dowództwem kapitana Smolleta,  spełniał Długi 
John Silver? 
…………………………………………………………………………………..... 
8. Kogo spotkał Jim w karczmie Silvera? 
…………………………………………………………………………………… 
9. W jaki sposób Jim dowiedział się o buncie piratów? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 



10. Jaką decyzję podjął kapitan statku, kiedy dowiedział się o planowanym 
buncie marynarzy? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
11. Kogo spotkał na wyspie Jim, kiedy uciekł przed Silverem?( pomylił go z 
leśnym potworem) 
…………………………………………………………………………………… 
12. Co zobaczył Jim na statku piratów, kiedy podpłynął bliŜej łódką  i zajrzał do 
środka? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
13. Kiedy Jim ukrył statek, wrócił do warowni. Kogo w niej zastał? 
…………………………………………………………………………………… 
14. Piraci wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Znaleźli miejsce, w którym był 
ukryty. Kiedy dokopali się do skrzyni okazało się, Ŝe jest pusta. Co stało się ze 
skarbem? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
15.RozwiąŜ krzyŜówkę 
 
 

        1.          

    2.              

3.                  

       4.                  

      5.                   

     6.                

 
1. Nazwisko dziedzica, który zorganizował wyprawę na wyspę skarbów. 
2. Nazwa statku, którym popłynęli nasi bohaterowie na wyspę skarbów. 
3. Imię papugi Silvera. 
4. Przydomek Silvera. 
5. Nosił to doktor Livesey w tabakierze. 
6. Ilość lat spędzonych  w samotności na wyspie skarbów przez marynarza, 

którego znalazł Jim. 
 


