
Jak dobrze znasz "Mikołajka"? 

Quiz 
 

"Mikołajek" to książka, przy której pękają ze śmiechu dorośli         

i dzieci. Pamiętasz najlepsze numery Mikołajka i reszty szkolnej 

paczki? Sprawdź się w naszym teście, no bo co w końcu, kurczę 

blade! 

 
 

1. Jak się nazywał najlepszy przyjaciel Mikołajka? 

a) Alcest – jest gruby i ciągle je 

b) Gotfryd- jego tata jest bardzo bogaty i kupuje mu mnóstwo zabawek 

c) Kleofas – jest najgorszym uczniem w klasie 

 

2. Jak się nazywał opiekun klasy, do której chodził Mikołajek  i chłopaki? 

a) Burak – bo często robił się 

czerwony ze złości 

b) Pączek – bo był okrąglutki 

c) Rosół – bo kazał sobie patrzeć 

głęboko w oczy, a w rosole są oka 

 

 



 

3. Kto był najlepszym uczniem w klasie   

                    Mikołajka? 

a) pupilek Pani – Ananiasz 

b) pupilek Pani – Joachim 

c) pupilka Pani – Jadwinia 

 

4. Z jakiej okazji Gotfryd przyszedł do szkoły w stroju astronauty,             

w szklanym hełmie na głowie? 

a) z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 

b) z okazji wizyty fotografa w szkole 

c) z okazji wizyty pana inspektora z kuratorium w klasie 

 

5. Z czego znany był Euzebiusz? 

a) miał czarnego kota 

b) świetnie grał w kulki 

c) dawał fangi w nos 

 

6. Ile kwiatów wręczył Mikołajek swojej mamie z okazji jej urodzin? 

a) cały bukiet – wydał na niego wszystkie swoje oszczędności 

b) tylko dwa – na więcej nie starczyło mu pieniędzy 

c) tylko jeden – reszta zniszczyła się po drodze 

 

7. Jak się zakończyła pamiętna zabawa w   

                  kowbojów? 

a) bójką – jak zwykle 

b) karą, którą dał chłopcom pan dyrektor 

c) chłopaki przywiązały tatę Mikołajka do   

                   drzewa i poszły zjeść podwieczorek 

 

8. Kim dla Mikołajka jest Bunia? 

a) babcią, która mu przesyła prezenty i daje buziaczki przez telefon 

b) sąsiadką, z którą Mikołajek się ożeni, jak dorośnie 

c) wychowawczynią w klasie 

 



9. W której ławce w klasie siedzi Kleofas? 

a) w ostatniej – nic nie widzi, zawsze jest nieprzygotowany i ma 

najgorsze oceny 

b) za Jadwinią – często ciągnie ją za warkocz 

c) siedzi z Mikołajkiem – i ciągle spisuje od 

niego zadania 

 

10. W co najczęściej grają chłopaki na 

przerwach? 

a) w chowanego 

b) w policjantów i złodziei 

c) w kulki 

 

11. Gdzie Mikołajek i jego kumple spotykają się po lekcjach? 

a) w parku pod lipą 

b) u Gotfryda, żeby bawić się jego drogimi zabawkami i jeść słodkie 

podwieczorki 

c) na placu, który jest super, bo stoi na nim stary samochód bez kół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I co? Podobał Ci się quiz? Jeśli chcesz wiedzieć, jak Ci poszło, 

poczekaj, po weekendzie ogłoszę punktację i będziesz mógł to sam 

sprawdzić. 

No bo co w końcu, kurczę blade  

 


