Quiz przygotował:
Klub Małego KsiąŜkomaniaka „Od deski do deski”
SP 173

Quiz
„Czy znasz Mikołajka i jego przygody?”
Aby odpowiedzieć na poniŜsze pytania trzeba znać następujące ksiąŜki:
- „Mikołajek”- Rene Goscinny i Jean Jacques Sempe
- „Nieznane przygody Mikołajka”- Rene Goscinny i Jean Jacques Sempe
Na kaŜde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
1. W którym zestawie imion są tylko koledzy Mikołajka?
a) Alcest, Aldebert, Ananiasz, Euzebiusz, Gotfryd, Kleofas
b) Alcest, Euzebiusz, Rufus, Ananiasz, Kleofas, Gotfryd
c) Gotfryd, Kleofas, Ananiasz, Martin, Euzebiusz, Rufus
d) Euzebiusz, Alcest, Gotfryd, Rufus, Kleofas, Poulot.
2. Dlaczego uczniowie nazywają pana Dubon Rosołem?
a) bo była to jedyna potrawa, którą umiał gotować
b) poniewaŜ na rosole są oka, a pan Dubon patrząc na rozmówcę śmiesznie
wybałuszał oczy
c) bo często im mówi: Spójrz mi w oczy (a w rosole są oka)
d) bo zwierzył się kiedyś, Ŝe rosół to jego ulubione danie.
3. Jaka była najczęstsza kara w szkole Mikołajka?
a) bicie linijką po rekach
b) klęczenie na Ŝwirze
c) stanie w kącie
d) wielokrotne przepisywanie bardzo długich zdań.
4. W co lubi bawić się Mikołaj na Wielkanoc?
a) bieg z łyŜeczką, na której jest surowe jajko trzymana w buzi
b) szukanie jajek ukrytych w całym domu
c) oblewanie się wodą (śmigus- dyngus)
d) w berka.

5. Jak Kleofas chciał nazwą swój cyrk?
a) Wielki Cyrk Kleofasa
b) Cyrk u Kleofasa
c) Cyrk Miłego Kleofasa
d) Cyrk KORONA.
6. Kto najbardziej ucierpiał z powodu palenia cygar przez Mikołaja i Alcesta?
a) Mikołaj
b) Mama
c) sąsiad
d) tata.
7. Czemu tata nie chciał kupić Mikołajowi roweru?
a) poniewaŜ bał się o syna
b) bo uwaŜał, Ŝe dzieci są nieostroŜne
c) poniewaŜ nie było go stać na rower (rodzinne problemy finansowe)
d) bo Mikołaj był niegrzeczny.
8. Co zrobił Alcest, gdy tak się przestraszył pani, Ŝe bułka z dŜemem wysunęła mu
się z rąk na
koszulę?
a) rozpłakał się
b) próbował zebrać dŜem bułką
c) ugryzł najbliŜej stojącego kolegę w ucho
d) rzucił się na ziemię, kopał i krzyczał.
9. Dlaczego Mikołaj postanowił uciec z domu?
a) bo chciał zostać sławny i bogaty
b) bo następnego dnia w odwiedziny przyjeŜdŜała Bunia i stryjek Eugeniusz
c) bo wylał na nowy dywan butelkę atramentu i mama go skrzyczała
d) bo nie lubi szpinaku, który w domu jest często na obiad.
10. Co robił Joachim, gdy jego koledzy kłócili się o składy druŜyn piłki noŜnej?
a) rozmawiał z Alcestem i dowiedział się, Ŝe ten nie wziął piłki z domu

b) szukał monety potrzebnej do wylosowania kapitanów druŜyn, która upadła
gdzieś
w trawę
c) bił się z pozostałymi chłopcami
d) nudził się.
11. Co pani nauczycielka kazała napisać Alcestowi za uderzenie Ananiasza?
a) „Nie powinienem bić kolegi, który mnie nie zaczepia i który nosi okulary”
b) „Kolegów, którzy noszą okulary, nie będę bić bez powodu”
c) „Nie będę juŜ nigdy bić moich kolegów”
d) „Bicie nie moŜe być metodą rozwiązywania konfliktów”.
12. Dlaczego mama Mikołajka dostała na urodziny tylko jeden połamany kwiatek?
a) bo większość bukietu zjadła koza, gdy chłopcy bawili się na łące
b) Kleofas niechcący usiadł na bukiecie Mikołaj nie miał na więcej pieniędzy
c) chłopcy ciągle się kłócili i bili bukietem, a na koniec Joachim rzucił go na
przejeŜdŜający samochód
d) Kleofas niechcący usiadł na bukiecie.
13. Jakiego przedmiotu uŜyli Mikołaj z tata, Ŝeby zrobić kawał panu Blédurt?
a) wiadra z wodą
b) golarki do brody
c) węŜa ogrodowego
d) balonu
14. Skąd Alcest i Mikołaj wzięli zapałki, aby zapalić cygaro?
a) Mikołaj wziął je z domu
b) chłopcy kupili je w sklepie tytoniowym
c) znaleźli pudełko zapałek na ulicy
d) poŜyczyli od Kleofasa.
15. Do kogo Mikołaj nie chciał iść na herbatę?
a) do państwa Pantofellson
b) do państwa Kiełbason
c) do państwa Charlier
d) do państwa Chausson

Prawidłowe odpowiedzi:
1. b, 2. c, 3. d, 4. b, 5. a, 6. d, 7. b, 8. b, 9.c, 10. b, 11. a, 12. c, 13. d, 14. c, 15. d

