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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.                                            (…./10) 

1. Ile lat miał narrator, kiedy zobaczył wspaniały obrazek w książce „Historie prawdziwe”? 

a)  5.                           b) 6.                         c) 7.                        d) 8. 

2. Jaki zawód wybrał sobie chłopiec? 

a) Pilot. 

c) Kierowca. 

b) Kucharz. 

d) Latarnik.

3. Gdzie bohater miał przymusowe lądowanie? 

a) Na Biegunie Północnym.                       b) Na Syberii. 

c)    Na Saharze.                                     d) W Australii. 

4. Planeta, z której pochodził Mały Książę była niewiele większa od: 

a) skrzynki.          b) Sahary.                      c) zwykłego domu.       d) Ziemi. 

5. Jakiej rośliny straszliwe ziarna były na planecie Małego Księcia? 

 a) Ostu.                b) Baobabu.                    c) Kaktusa.                     d) Barszczu Sosnowskiego. 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.                                            (…./25) 

1. Wg Małego Księcia kwiaty są: 

a) słabe. 

c) złośliwe. 

   b) naiwne. 

   d) pewne siebie. 

2. Czym róża czarowała Małego Księcia? 

a)  Kolcami.                                               b) Pięknem. 

c)  Kolorem.                                           d) Zapachem. 

3.     W co ubrany był Król zamieszkujący planetę 325? 

a) Zwykły strój.    b) Purpurę. 

c)   Gronostaje.    d) Płaszcz. 

4.      Kim chciał mianować Król Małego Księcia, aby nie odchodził? 

a) Ministrem sprawiedliwości.             b) Królem.            c) Doradcą.           d) Ambasadorem.  

5.     Jakie rozkazy wykonywał Latarnik? 

 a) Wyciągania latarni.          b) Gaszenia lampy.         c) Zapalania lampy.       d) Chowania latarni.  

  

III. Do każdej planety dopisz jej mieszkańca.                                                                                                       (…./12) 

1. Planeta pierwsza – ………………………………………….. 

2. Planeta trzecia – ………………………………………………  

3. Planeta piąta – …………………………………………………     

4. Planeta szósta – ………………………………………………. 

  

IV. Dopisz nazwy roślin.                                                                                                                                           (…./9) 

1. Mały Książę domyślił się, że …………………..   nie jest zbyt skromna, lecz jakżeż była wzruszająca! 

2. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna ……………...............…………………….  

3. Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z ……………………………. w oknach i gołębiami na dachu.  

   

 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ __ __.                                       (…./14) 

 

 

1. Wg dorosłych przedstawiał go rysunek nr 1. 

2. Narysował go chłopiec Małemu Księciu. 

3. Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia? 

4. Kontynent, na którym wylądował Mały Książę. 

5. Spotkał ją Mały Książę po przybyciu na Ziemię. 

6. Mógłby być przyjacielem Małego Księcia. 

7. Kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za… 

8. Trawił go wąż boa na rysunku nr 1. 

 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz  

na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                      (…/6) 

1. serce – ………………………………………….......................................................................................................….. 

2. przyjaciel – ………...…..……………........................................................................................……………………….  

 

Źródło: ……………….……................................………………………………………………………………………….. 

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego w wersji papierowej podaj znaczenie słowa oraz napisz tytuł  

książki, z której korzystałeś (źródło):                                                                                                                (…./10) 

1. przyjaciel – …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. odpowiedzialność – ……………………………….…………………………………………………………………………… 

 

Źródło: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.                                                                                                                        (…./6) 

Latarnik musi w ciągu każdej minuty jeden raz zapalić i zgasić latarnię. Ile razy w ciągu doby musi zapalić latarnię? 
 
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 

IX. Zadanie przyrodnicze.                                                                                                                                          (…./6) 
1. Węże boa połykają schwytane zwierzęta w ........................................................................... 
2. Jakim drzewem jest baobab – liściastym czy iglastym?  ........................................................ 

 
X. Czy zgadzasz się z sentencją „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne  

         dla oczu.”? Uzasadnij swoją wypowiedź. Odpowiedz przynajmniej jednym pełnym zdaniem.                    (…./2) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 
"Dobrze widzi się tylko sercem.  

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 
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