
         

               ………………………………………………

               tu wpisz swoje imię i nazwisko

„MAŁY KSIĄŻĘ”

- test dla uważnych czytelników

1. Autorem książki „Mały Książę” jest:
a) Bolesław Prus                       b) Ferenc Molnar
c)   Antoine de Saint-Exupery           d) Ernest Hemingway

2. Co przedstawia ten rysunek?

           a)  węża, który połknął słonia                             b) kapelusz
                   c) nieszczęście samotności                                    d) planetę

      3.   O jaki rysunek poprosił Mały Książę podczas pierwszego spotkania?  
          a) o węża                            b) o lisa
              c) o słonia                                 d) o baranka

    4.  Dlaczego początkowo nie uwierzono w odkrycie małej planety przez tureckiego
  astronoma?

                  a) odkrywca nie przedstawił dowodów         
                          b) tureckie teleskopy uchodziły za niedokładne
                                  c) odkrywca miał zbyt dziwne ubranie
                                         d) inne państwo chciało przywłaszczyć to odkrycie

5.  Jakie rośliny na planecie Małego Księcia należało wyrwać natychmiast po wyrośnięciu?
           a) sekwoje                       b) słoneczniki
                 c) baobaby                        d) bluszcz              

6.  Ulubioną rozrywką Małego Księcia na jego planecie było:
          a) ściganie chmur                     b) oglądanie zachodów słońca
                        c) skakanie wzdłuż równika              d) czyszczenie wulkanów
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7.  Czego obawiał się Mały Książę w związku z pojawieniem się nowego mieszkańca
      na swojej planecie?
               a) zjedzenia ukochanego kwiatu               b) zadeptania trawy
                          c) zmiany składu powietrza                       d) globalnego ocieplenia

8.  Na co narzekała róża?
          a) na przeciągi i zimne noce         b) na brak miłości
                     c) na nieodpowiednie towarzystwo       d) na niesmaczną wodę                       

9.  W jaki sposób Mały Książę opuścił swoją planetę?
          a)  wykorzystując wybuch wulkanu         b)  wykorzystując przelatującą asteroidę                    
      c)  wykorzystując odlot wędrownych ptaków          d)    wykorzystując statek UFO

10.   Przed opuszczeniem swej planety  Mały Książę nie zapomniał...
           a) nakarmić mrówek                 b) przekopać ziemi
                 c) spojrzeć przez teleskop          d) przeczyścić wulkanów

11.  „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, 
będziesz naprawdę mądry.” - Kto wypowiedział te słowa?

           a) król                          b) latarnik
                            c) sędzia                     d) geograf

12.  O co Mały Książę poprosił króla?
           a) żeby jego róża się zmieniła               b) aby zarządził zachód słońca
                c) żeby jego planeta była większa           d) o mądrość dla wszystkich ludzi

13.  Do czego służył Próżnemu kapelusz?
          a) aby się wachlować                             b) aby się kłaniać
                c) aby się osłonić przed słońcem             d) aby wydawać się wyższym

14.  O czym chciał zapomnieć Pijak?

          a) o wszystkim                    b) o swoim imieniu
                c) że się wstydzi picia            d) o tym, czego się nauczył w szkole

15.  Dokończ zdanie: Mały Książę nigdy...
          a) nie rzucał słów na wiatr       b) nie zaczynał pracy bez śniadania
                c) nie porzucał raz postawionego pytania             d) nie myślał o przyszłości
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16.   Co liczył Bankier?
          a) czas                                            b ) pieniądze
                           c) planety                                            d) gwiazdy

17.  Który z mieszkańców maleńkich planet nie wydał się Małemu Księciu śmieszny?
          a) Król, bo zajmował się wielkimi sprawami     b)Pijak, bo był to smutny widok 
    c) Latarnik, bo nie zajmował się tylko sobą    d) Bankier, bo matematyka nie jest śmieszna

18.  Co znaczy EFEMERYCZNY?
          a) stały, niezmienny                       b) zagrożony bliskim unicestwieniem
                    c) wyposażony w mechanizmy obronne        d) niezwykle widowiskowy

19. Kto pracował tylko dwa razy w roku?
               a) latarnicy z biegunów                 b) królowie z Antypodów
                                    c) pijacy z wysp                            d) bankierzy z Arizony

20.  W jakim miejscu na Ziemi wylądował Mały Książę?
           a) na pustyni w Afryce                        b) na lodowcu
                  c) w syberyjskiej tajdze                             d) na pustyni w Arizonie

      21.   „Poznaje się tylko to, co się oswoi” – kto to powiedział? 
          a) róża                            b) lis
                       c) żmija                            d) słoń

    22.  Co jest według lisa ważne przy oswajaniu?
           a) rozmowa i dotyk                                b) dialog
                          c) obserwacja i działanie                  d) cierpliwość i obrządek

23.  Zwrotniczy twierdził, że ludzie podróżują, bo...
           a) chcą zmienić świat            b) są wtedy szczęśliwsi
                           c) wydaje im się, że w innym miejscu będzie lepiej
                                             d) uwielbiają wygody oferowane przez kolej             

24.  Co sprzedawał Kupiec?
           a) sadzonki róż                        b) pigułki zaspokajające pragnienie
                   c) ciastka zwalniające czas             d) sztucznych przyjaciół
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25.  O jaki rysunek poprosił Mały Książę przed rozstaniem?
          a) pojazd kosmiczny            b) osłonę dla róży
                         c) latawiec                            d) kaganiec dla baranka

      26.   W jaki sposób Mały Książę postanowił wrócić na swoją planetę?  
           a) przez śmierć                           b) latawcem
                      c) rakietą kosmiczną                d) podjął decyzję, że zostanie na Ziemi

   27.  Jaki prezent zostawił Mały Książę?
           a) studnię na pustyni                 b) nasionko róży
                               c) śmiejące się gwiazdy                    d) mapę Arizony

28.  Jakie pytanie będzie dręczyło Narratora?
          a) Czy  Mały Książę wrócił jednak na swoją planetę?      b) Co się stało z Lisem?
                 c) Czy baranek zje różę?      d) O czym  Mały Książę rozmawiał ze żmiją?

    29.  Który z poniższych cytatów nie pochodzi z „Małego Księcia”?
           a) „Nigdy nie trzeba słuchać kwiatów. Trzeba je oglądać i wąchać.”                 
           b) „Wśród ludzi jest się także samotnym.”
           c) „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”
           d) „Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się otrzyma z powrotem to, czego się pragnęło,
                nie jest to wcale tym, czego się chciało.”
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