
Konkurs biblioteczny dla klas 4-8
Mia i biały lew (na podstawie filmu Gilles’a de Maistre) 

Zaznacz poprawną odpowiedź:

1. Jakie zwierzę miał na kolanach Mick, kiedy wyjeżdżali z siostrą do szkoły?
a) małe lwiątko
b) surykatkę z zabandażowaną łapką
c) ukochanego psa
d) pisklę, które miało złamane skrzydło

2.  W szkole, do której chodziła Mia, uczniowie w większości:
a) byli ubrani w kolorowe koszulki z logo drużyny piłkarskiej z Londynu
b) chodzili w wygodnych ciepłych butach
c) chodzili na boso
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

3. Kiedy po bójce w szkole Mia rozmawiała z ojcem, stwierdziła, że jej dom jest w:
a) Afryce
b) Ameryce
c) Londynie
d) Berlinie

4. Po co Mii był silnik od kosiarki?
a) chciała przerobić hulajnogę na motorynkę
b) chciała przerobić rower na motorynkę
c) chciała skonstruować maszynę latającą
d) chciała naprawić odkurzacz

5. Jakie imię otrzymał biały lew?
a) John
b) Charlie
c) Kevin
d) Trevor

6. Jakiej obietnicy oczekiwała Mia od ojca? „Obiecaj mi, że go (Charliego) nie sprzedaż. Obiecaj 
mi, że...” 

a) go wyleczysz
b) odwieziesz go do zoo
c) wypuścisz go na wolność
d) zaprowadzisz do mojego pokoju

7. Mia pojechała na obóz:
a) żeglarski
b) piłkarski
c) taneczny
d) językowy

8. Dlaczego Charlie odmówił jedzenia, kiedy Mia wyjechała na obóz?
a) dostawał mięso, które mu nie smakowało
b) dostawał mleko, które mu nie smakowało
c) tęsknił za Mią



d) cały czas bawił się z innymi lwami, nie interesowało go jedzenie

9. Dlaczego, zdaniem Mii, Charlie podrapał stażystkę?
a) chciał się bawić
b) zrobił to przypadkowo
c) był agresywnym zwierzęciem
d) poczuł się zagrożony

10. Jaką odpowiedź usłyszała Mia, kiedy zapytała, dlaczego rodzice wyjechali do Londynu?
a) Wasz dziadek źle prowadził farmę i tyle
b) Chcieliśmy zamieszkać w dużym mieście i wyjechać z Afryki
c) Opowiemy Wam tę historii, kiedy będziecie dorośli
d) Mama chciała studiować w Londynie

11. Co niezwykłego zrobił Charlie, kiedy uciekł z farmy?
a) uratował surykatkę
b) uratował mangustę
c) przyprowadził lwicę i małe lwiątka
d) uratował ptaka

12. Co Mia zobaczyła na starym filmie w przypadkowo znalezionej kamerze?
a) Sceny, w których ona sama bawi się z białym lwem
b) uśmiechniętego i radosnego brata
c) stado lwów pędzące przez busz
d) słonia, który wyważa bramę

13. Co zrobiła Mia, by dowiedzieć się, gdzie ma zostać wywieziony Charlie?
a) włamała się do biura ojca i przejrzała dokumenty
b) podsłuchała rozmowę, w której tata opowiadał mamie dokąd zamierza zabrać Charliego
c) wdrapała się na dach samochodu, ukryła pod plandeką i pojechała razem z ojcem odwieźć 

lwicę, która była wywożona w to samo miejsce
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

14. Co Mia zobaczyła, kiedy ojciec przekazał lwicę kupcom?
a) polowanie na sprzedane zwierzę i zabicie go
b) odejście lwicy na wolność
c) odłowienie lwicy i wywiezienie jej do zoo
d) zapakowanie zwierzęcia na kolejny samochód

15. Mia zaczęła szukać wiadomości na temat polowań na lwy i dowiedziała się, że:
a) odbywają się wielokrotnie i bezbronne zwierzęta są zabijane
b) odbywały się dawno temu, ale obecnie już się ich nie organizuje
c) nigdy nie miały i nie będą miały miejsca
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

16. Jak zachował się Mick, kiedy poznał plany Mii dotyczące ratowania Charliego?
a) wydrukował mapę i oddał siostrze swoje oszczędności
b) natychmiast opowiedział rodzicom o planach dziewczyny
c) unikał siostry i udawał, że nic nie wie
d) pojechał razem z siostrą

17. Gdzie Mia chciała odwieźć Charliego?



a) do koleżanki
b) do rezerwatu
c) na inną farmę
d) do Londynu do zoo

18. Mia przeprowadziła Charliego przez:
a) salę kinową
b) szkołę
c) centrum handlowe
d) hol opery

19. Mia pomyliła węża z:
a) trąbą słonia
b) cienką gałązką
c) nogą strusia
d) językiem żyrafy

20.  Kto osłonił Charliego własnym ciałem, by lew nie został zastrzelony?
a) Mia
b) Mick
c) Alice
d) John
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