
 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania. 

 

Antoine de Saint-Exupéry  

Mały Książę (fragment) 

 

Pierwszą zamieszkiwał Król. Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie bardzo 

skromny, lecz majestatyczny.  

– Oto poddany! – krzyknął Król, gdy zobaczył Małego Księcia.  

Mały Książę spytał:  

– Widzisz mnie przecież po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać?  

Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi.  

– Zbliż się, abym cię widział lepiej – powiedział Król, bardzo dumny, że nareszcie 

może nad kimś panować.  

Mały Książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść, lecz cała planeta 

zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony 

podróżą, ziewnął.  

– Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla – rzekł monarcha. – Zakazuję ci 

ziewać.  

– Nie mogę się powstrzymać – odpowiedział Mały Książę bardzo zawstydzony. – 

Odbyłem długą podróż i nie spałem.  

– Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia 

mnie ziewanie. No! Ziewaj jeszcze! To jest rozkaz.  

– To mnie onieśmiela... nie mogę więcej – powiedział, czerwieniąc się, Mały Książę.  

– Hm, hm! – odrzekł Król. – Wobec tego... rozkazuję ci to ziewać, to... – Bełkotał 

chwilę i wydawał się podrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był 

szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny. Ponieważ jednak był 

bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne. Jeśli rozkażę – zwykł mówić – jeśli rozkażę 

generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina 

generała. To będzie moja wina.  
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Zadanie 1. (0–2) 

Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika podróż. Określ przypadek i liczbę 

wpisanych wyrazów. 

 

Mały Książę poznał króla dzięki …………………… . (przypadek: ….., liczba: ……)  

 

Mały Książę zmęczył się …………………….. . (przypadek: ………, liczba: ………) 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

 

Podkreślony w wypowiedzi króla wyraz Zaciekawia mnie ziewanie. No! Ziewaj jeszcze! to 

A/B, któremu nadano formę C/D. 

 

A. czasownik  C. mianownika l. pojedynczej 

B. rzeczownik  D. trybu rozkazującego 



 

Zadanie 3. (0–1) 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

W zdaniu Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty występuje 

przymiotnik niepodlegający stopniowaniu. 
P F 

Przysłówek bardzo użyty w wypowiedzeniu Ubrany w purpurę  

i gronostaje, siedział na tronie bardzo skromny, lecz majestatyczny 

podkreśla natężenie cechy króla. 

P F 

 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

W zdaniu Od lat nie widziałem ziewających występuje imiesłów 

 

A. przymiotnikowy bierny. 

B. przymiotnikowy czynny. 

C. przysłówkowy uprzedni. 

D. przysłówkowy współczesny. 

 

 

Zadanie 5. (0–1) 

Przeczytaj podany fragment tekstu. 

 

– To mnie onieśmiela... nie mogę więcej – powiedział, czerwieniąc się, Mały Książę.  

– Hm, hm! – odrzekł Król. – Wobec tego... rozkazuję ci to ziewać, to... 

 

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 

 

Na początku wypowiedzi króla występuje A/B. Ta część mowy służy w przytoczonym zdaniu 

C/D. 

 

A. wykrzyknik C. wzmocnieniu żądania przez władcę   

B. partykuła  D. wyrażeniu namysłu mówiącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Numer 

zad. 

2. 3. 4. 5. 

Odpowiedź BC FP B AD 

 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

Numer 

zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 

Zasady przyznawania punktów 

1. Mały Książę poznał króla dzięki 

podróży. (przypadek: celownik, 

liczba pojedyncza)  

 

Mały Książę zmęczył się 

podróżą. (przypadek: narzędnik, 

liczba pojedyncza) 

(0–1) 2 p. – poprawne uzupełnienie obu 

przykładów. 

1 p. – poprawne uzupełnienie 

jednego przykładu. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub 

brak odpowiedzi. 

 


