Kartkówka ze znajomości treści lektury
Antoine da Saint Exupe’ry

„MAŁY KSIĄŻĘ”

Kartkówki z lektury umieszczane na moim blogu mają za zadanie jedynie sprawdzić znajomość
lektury. Proponuję zatem, aby uczniowie nie notowali pytań, tylko od razu same odpowiedzi. Nigdy
nie wymagałam pełnych zdań (oczywiście tylko w przypadku tej formy sprawdzianu ), dlatego
podaję krótkie odpowiedzi. Ułatwia to pracę uczniowi, nauczycielowi, a także oszczędza czas lekcji.
Większość pytań jest za jeden punkt, tylko w przypadku tych, przy których ilość jest podana, są
punktowane wyżej. Należy o tym fakcie uprzedzić uczniów.

1. Jak nazywamy krótki tekst, który otwiera lekturę „Małego Księcia”, znajdujący się tuż
przed rozdziałem pierwszym?
dedykacja
2. Gdzie narrator po raz pierwszy spotyka Małego Księcia?
w Afryce, na pustyni Sahara
3. Jak długo Mały Książę przebywał na Ziemi?
1 rok
4. (2pkt.) Co przedstawiał pierwszy rysunek narratora (co według niego, a co według
dorosłych)?
według niego – węża boa podczas trawienia słonia
według dorosłych - kapelusz
5. Dla jakiego zajęcia narrator decyduje się porzucić karierę malarską?
dla pilotowania samolotów
6. O co poprosił Mały Książę narratora na pierwszym spotkaniu?
o narysowanie baranka
7. Ile kolców posiada ukochana Róża Małego Księcia?
4
8. O co prosiła Róża Małego Księcia, gdy zrobiło jej się zimno
aby okrył ją kloszem/parawanem
9. Jak brzmi dewiza Małego Księcia (jego motto życiowe)?
„Nigdy nic nie wiadomo”
10. Co wyznała Róża Małemu Księciu podczas pożegnania się z nim?
„Kocham Cię”
1

11. Na ilu planetach (poza swoją) był Mały Książę?
na 7-miu
12. (3pkt.) Wymień osoby, z którymi spotkał się Mały Książę (nie bierz pod uwagę Ziemi)?
Król, Człowiek Próżny, Pijak, Biznesmen, Latarnik, Geograf
(3pkt. – jeśli uczeń wymieni wszystkich i zachowa kolejność
2pkt – jeśli uczeń wymieni wszystkich i nie zachowa kolejności
1 pkt – jeśli uczeń wymieni trzy osoby)
13. (2pkt.) Który ze spotkanych przez Małego Księcia właścicieli swojej planety posiadał
kapelusz i po co? Podaj faktyczny cel.
Człowiek próżny, aby go podziwiano
14. Co Latarnik kocha najbardziej, a nie ma na to czasu?
sen
15. Kto polecił Małemu Księciu, aby odwiedził Ziemię?
Geograf

2

