
Temat: Analiza i poprawa test ze znajomości lektury „Mały Książę”. 

18 V 2020 r. 

- sprawdzenie znajomości treści lektury 

Proszę przeanalizować poprawne odpowiedzi, każdy z Was otrzymał ode mnie 

informację z punktami i oceną. Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, proszę o 

wiadomość.  

1. Lotnik znalazł się na pustyni – 1p. 

a) z powodu awarii samolotu 

b) braku paliwa 

c) katastrofy lotniczej 

d) miał misję do zrealizowania 

2. Napisz, co zagrażało planecie Małego Księcia? – 1p. 

Baobaby, wulkany 

3. Co lubił robid Mały Książę?- 1 p. 

a) bawid się 

b) oglądad zachody słooca 

c) rozmawiad z Różą 

d) wąchanie polnych kwiatów 

4. Książę musiał dbad o swój kwiat. Napisz czego nie robił – 1p. 

a) Przykrywał kloszem przed chłodem 

b) Rozmawiał  

c) Podcinał pędy  

5. Dlaczego Książę postanowił wyjechad z B-612 – 1p. 

a) Chciał dotrzed na Ziemię 

b) Róża zachorowała i szukał pomocy 

c) Nie rozumiał kwiatu i chciał z kimś porozmawiad 

6. Dlaczego Książę chciał, żeby pilot narysował dla niego baranka? – 1p. 

Miał zjadad baobaby  

7. Z którą z tych osób Książę mógłby sią zaprzyjaźnid – 1p. 

a) Król 

b) Latarnik 

c) Bankier 

d) Pijak 

Wyjaśnij, dlaczego akurat ta osoba? – 1 p. 

Był pracowity, tak jak Książę 

8. Spotkanie z Lisem jest przypowieścią o: - 1p. 

a) Sprycie i chytrości 



b) Przyjaźni 

c) Polowaniu i myśliwych 

d) Zależnościach w świecie zwierząt 

 

9. O co boi się narrator – 1p. 

a) Że baranek zjadł Różę 

b) Że Książę pobłądził we wszechświecie 

c) Że Książę o nim zapomniał 

 

10. Jak sądzisz czy historia, którą opowiada Lotnik mogła się jemu przydarzyd naprawdę? 

Swoją wypowiedź uzasadnij.- 2 p. 

Nie, bo jest to baśo. Nie ma np. lisa, który mówi. 

 

11. Kto jest narratorem w utworze? – 1p. 

Pilot 

12.  ‘’Mały Książę” jaki to rodzaj literacki – epika – 1p. 

Napisz, jaki to gatunek – baśo, przypowieśd, powiastka filozoficzna  

 

13. W jaki sposób Książę powrócił na swoją planetę? – 1p. 

Ukąsiła go żmija 

14. Książę spotyka podczas podróży wiele osób. Opisz jedno z tych spotkao. 0-2 p. 

 

 

15- 17 /bdb. 

13-14,5/db. 

8,5-12,5/dst. 

5-8/dop. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Temat: Odmiana nazwiska  Antoine de Saint - Exupẻry. 

19 V 2020 r. 

- dowiesz się, jak odmienid nazwisko z apostrofem 

 

1. Przepisz do zeszytu. W języku polskim odmieniamy prawie wszystkie nazwiska. Pozostawienie 

nazwiska, które można odmienid w formie nieodmiennej jest błędem językowym. Nazwisko autora 

jest pochodzenia francuskiego, ostatniej samogłoski nie wypowiadamy. Należy przepisad wersję 

Mianownika, na koocu postawid apostrof i dopiero dodad polską koocówkę fleksyjną. Uwaga! Poza N. 

i Msc. 

M. Antoine de Saint - Exupẻry 

D. Antoine᾿a de Saint - Exupẻry᾿ego 

C. Antoine᾿owi de Saint - Expupẻry᾿emu 

B. Antoine᾿a de Saint- Exuprẻry᾿ego 

N. Antoine᾿em de Saint - Exupẻrym 

Msc. Antoinie de Saint- Exupẻrym 

 

Wymowa, zapisujemy w nawiasie kwadratowym [ątłan de sęt egzuperi] 


