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Klasy: 4 - 6 

Rok:   

Zakres: całość 
 

I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.                             (…./10) 
1.  Z jakiego kraju pochodziła Malala? 

   a) Iranu.                    b) Pakistanu.                   c) Arabii Saudyjskiej.              d) Syrii.  
2.  W którym miejscu ciała dziewczyny utkwiła kula? 

   a) W głowie.                   b) W czole.                               c) Obok lewej łopatki.              d) Obok prawej łopatki. 
3.  Co oznacza po polsku pseudonim Gul Makai? 

   a) Bławatek.                     b) Kwiatek.                       c) TygrysXL.                    d) Księżyc2000. 
4.  Jak nazywała się słynna osoba, która na wieść o zamachu podarowała 200 tys. $ na edukację              

dziewczynek w kraju Malali?  
      a) Beyonce.                   b) Madonna.                               c) Justin Bieber.                     d) Angelina Jolie. 
5.  Jak miała na imię najlepsza przyjaciółka Malali? 

   a) Monika.                   b) Moniba.                                c) Safina.                          d) Malka. 
  

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.                                   (…./25) 
1.   Ojciec Malali był:  

    a) założycielem sieci szkół.   b) dziennikarzem.              c) nauczycielem i poetą.         d) prezydentem. 
2.   Czym zajmują się biedne dziewczynki w Pakistanie? 

  a) Wygrzebują ze śmietników pogniecione puszki.     c) Wygrzebują ze stosów odpadków papier i szkło.     
  b) Sprzedają makulaturę.                                               d) Chodzą do taniej szkoły publicznej. 

   3.    Z jakiego powodu ojciec Malali miał poczucie winy? 
          a) Nie wydał jej na czas za mąż.                     c) Pozwalał jej chodzić do szkoły. 
          b) Wciągnął córkę w politykę.                            d) Pozwalał jej pisać bloga i udzielać wywiadów. 
   4.    Jakich dowodów wsparcia dziewczyna dostawała najwięcej? 
          a) Leków.                     b) Listów i kartek z pozdrowieniami.  c) Maskotek i czekoladek.    d) Ubrań. 
   5.    O jakich szczegółach wystroju nowego angielskiego mieszkania Malala opowiadała przyjaciółce? 
          a) O fortepianie.       b) O pianinie.         c) O obrazach.     d) O gipsowych aniołkach.  
 
 
 
 

  III.    Zadanie tematyczne – kategoria LICZBY. Na podstawie tekstu książki uzupełnij liczby i daty.            (…./12) 

1. Ile lat miała Malala w dniu zamachu na jej życie? …....................................................................................... 
2. W którym roku dziewczyna została postrzelona?  ….............................................................................. 
3. W którym roku przyznano jej Pokojową Nagrodę Nobla? …............................................................................ 
4. Podaj orientacyjną liczbę dzieci, które żyją w nędzy i nie mają szans na edukację. …................................... 

 
   IV.   Zadanie tematyczne – kategoria ZWYCZAJE. Na podstawie tekstu książki uzupełnij różnice kulturowe, 
           które zauważa bohaterka podczas pobytu w Anglii.                                                       (…. /9) 
  

Społeczności muzułmańskie: Kraje europejskie np. Anglia: 

- ….......................................................................... 
…............................................................................ 

- świętowanie narodzin dziewczynek i chłopców,    
  dawanie prezentów dzieciom obojga płci. 

- zakrywanie ciała przez kobiety, skromny ubiór - …........................................................................... 

- …........................................................................... 
…............................................................................. 

- edukacja dziewcząt, przygotowanie do wykonywania 
wybranego zawodu. 

  

 



V.     Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło:  __ __ __ __ __ __ __.                      (…./14) 
 

1. Podaj nazwisko autorki książki. 
2. Zawód, o którym marzyła Malala. 
3. Podaj nazwę wydawnictwa. 
4. Dziewczyna walczyła o prawo dziewcząt do... 
5. Nazwa miasta, w którym odbyła się uroczystość wręczenia 

Nagrody Nobla. 
6. Co, zdaniem ojca Malali, zapewni kobiecie wykształcenie? 

 
 

VI.   Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej, przetłumacz wyrazy  
       na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                  (…/6) 
 

 1. odwaga – …................................................................................................................................................ 
2. nagroda –  ………………………………………............................................................................................. 
 

Źródło: …………………………….................................................................................................................................. 
 

VII.   Korzystając ze słownika wyrazów obcych, encyklopedii itp. w wersji papierowej podaj znaczenie słowa 
      oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                                               (…./10) 

 

   1. ekstremista – …............................................................................................................................................. 
   2. inspiracja – …................................................................................................................................................. 
    

   Źródło: …………………………………………………………………………..................................................................... 
 

VIII.  Rozwiąż zadanie matematyczne.                   (…./6) 
 Poranny pociąg z Birmingham do Londynu odjeżdża o 7:06. Podróż trwa 4 godz. i 15 min.  
 O której godzinie Malala przyjedzie do Londynu porannym pociągiem? 
  
Działanie: ……………………………………….........................................................................................…………......... 
 

      Odpowiedź:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IX.   Zadanie historyczno-społeczne. Wyjaśnij pojęcie „talibowie”.          (…./6) 

…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 
 
 

X.    Jak oceniasz ryzykowne postępowanie Malali w obliczu zagrożenia ze strony talibów?  
       Odpowiedz pełnym zdaniem.                    (…./2) 

…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 
…..................................................................................................................…............................................................... 

 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Wystarczy głos jednego niezwykle odważnego człowieka, 
 by zainspirować rzeszę mężczyzn, kobiet i dzieci”. 

 

Angelina Jolie 
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