
WIELKIE ODLICZANIE 

 

ODPOWIEDZI DO DNIA 25: 

 

Zadanie 1. 

Poprawna odpowiedź 

PP 

 

Wyjaśnienia 
 

Zadanie sprawdza, czy umiesz wyszukiwać w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio. 

Przytoczony fragment tekstu dotyczy relacji pomiędzy Małym Księciem a różą zamieszkującą 

jego planetę. Źródłem informacji o tym, jak bohaterowie traktują siebie nawzajem i co do 

siebie czują, są zarówno słowa narratora tekstu, jak i wypowiedzi Małego Księcia. Twoim 

zadaniem była uważna analiza tego, o czym opowiada bohater. Mały Książę zwierza się 

swojemu rozmówcy, co przeżywa, co czuje do róży i jak ona go traktuje: Nie powinienem jej 

słuchać; Mój kwiat napełniał całą planetę swoją wonią, lecz nie umiałem się nim cieszyć; Nie 

potrafiłem jej zrozumieć; Pierwsze zdanie jest zatem prawdziwe. 

 

Aby ocenić prawdziwość drugiego zdania, należało wyszukać w komentarzach narratora i w 

słowach bohaterów informacji o tym, w jaki sposób róża pojawiła się na planecie Małego 
Księcia. Informacje te zostały zawarte w dwóch zdaniach rozpoczynających tekst: Przybyła w 
postaci nasienia. Nie mogła znać innych planet. Drugie zdanie jest zatem prawdziwe. 
 

 

Zadanie 2. 

Poprawna odpowiedź 

PP 

 

Wyjaśnienia 



Zadanie sprawdza, czy znasz treść całego utworu. Aby rozstrzygnąć, czy pierwsze zdanie jest 

prawdziwe czy fałszywe, należało przypomnieć sobie znaczenie wątku pobocznego z 

opowieści o Małym Księciu – nieustannej walki bohatera z pędami baobabów rosnącymi na 

jego planecie. Mały Książę codziennie starał się je wyplenić w obawie, że z pędów wyrosną 

potężne drzewa, które rozsadzą korzeniami niewielką planetę. Zdanie pierwsze jest więc 

prawdziwe. 

Drugie zdanie odnosi się do przełomowego momentu podczas pobytu Małego Księcia na 
Ziemi. Gdy bohater po raz pierwszy odwiedził ogród pełen róż, przeżył rozczarowanie. Do tej 

chwili wierzył zapewnieniom róży, że jest ona jedynym takim kwiatem na świecie. Później 
jednak uświadomił sobie, że róża rosnąca na jego planecie jest wyjątkowa. Zdanie drugie jest 
więc prawdziwe. 
 

 

 

Zadanie 3. 

Przykładowa odpowiedź 

Mały Książę opuścił swoją planetę, ponieważ irytowało go zachowanie róży. Chciał też znaleźć 
prawdziwego przyjaciela, ponieważ czuł się samotny. 

 


