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Czy pamiętasz te książki o Mikołajku? 
 

 Dopasuj tytuł do fragmentu książki oraz rozdziału, z którego pochodzi.  

 
Autorzy - René Goscinny i Jean-Jacques Sempé 

1.  Mikołajek   

2. Rekreacje Mikołajka   

3. Mikołajek i inne chłopaki   

4. Mikołajek ma kłopoty   

5. Nowe przygody Mikołajka 

6. Wakacje Mikołajka 

 

a.  Nareszcie go mamy!   

b. Latarka 

c. Na campingu   

d. Tata decyduje   

e. Zegarek  
f. Reks 

 

A. - Siedziałem właśnie pod łóżkiem, kiedy otworzyły się drzwi mojego pokoju, zapaliło się 

światło i mama zawołała: 

- Mikołaj! Gdzie jesteś? 

A kiedy zobaczyła, że wychodzę spod łóżka, spytała, czy u-padłem na głowę i co robię po ciemku 

pod łóżkiem. Wytłuma¬czyłem jej, że bawię się latarką, a mama powiedziała, że zasta¬nawia się, 

skąd mi do głowy przychodzą takie pomysły, i że na pewno wpędzę ją do grobu. I jeszcze: „Spójrz 

tylko, jak ty wyglądasz”, i „Masz mi natychmiast zabrać się do odrabiania lekcji, pobawisz się 

później”, i „Naprawdę dziwne pomysły ma twój ojciec”. 

 

B. - Światło zapaliło się i zobaczyliśmy mamę wchodzącą do pokoju.  

- Mama obudziła się - powiedziała mama do taty. 

Minę miała niezadowoloną, a potem spytała taty, czy o tej godzinie wraca się z 

oficjalnej kolacji. 

- No cóż - powiedział tata - nie jest jeszcze tak późno. 

- Jest 11.58 - powiedziałem strasznie dumny, bo bardzo lubię pomagać we wszystkim mojemu tacie i 

mojej mamie. 

- Twoja matka ma zawsze doskonałe pomysły, jeśli chodzi o prezenty - odezwał się tata do mamy. 

 

C. - Mama dalej krzyczała, powiedziała, że mi zabroniła przyprowadzać zwierzaki do domu (to 

prawda, mama już mi raz zabroniła, kiedy przyniosłem mysz), że to jest niebezpieczne, że ten pies 



może być wściekły, że nas wszystkich pogryzie, że wszyscy się wściekniemy, że zaraz weźmie 

szczotkę, żeby wyrzucić tego zwierzaka, i że daje mi minutę czasu, żebym wyprowadził psa z domu. 

 

D. – Gdzie go postawić? – spytał pan. 

– No właśnie – powiedziała mama, która przyszła z kuchni bardzo zadowolona – no właśnie. 

Mama przytknęła palec do policzka i zaczęła się zastanawiać. 

– Proszę się zdecydować – sapnął pan – to ciężkie! 

– Na stoliku w rogu, o tam – powiedział tata. 

Pan już chciał tam iść, ale mama powiedziała, że nie, że przy tym stoliku pije herbatę, 

kiedy przyjmuje przyjaciółki. Pan zatrzymał się i ciężko westchnął. Mama wahała się 

między szafką, która nie była dość solidna, komódką, ale przed nią nie można by 

postawić foteli, a sekretarzykiem, który się nie nadawał z powodu okna. 

  

E. - Fajnie! Przynieście namiot, rzekę mamy obok.  
- Gdzie ty widzisz rzekę? - zapytał Rufus. 

- No tu! - pokazał Joachim. - Przecież tylko udajemy, nie? Potem przynieśliśmy namiot i kiedy żeśmy 

go rozbijali, Joachim powiedział Gotfrydowi i Kleofasowi, żeby poszli po wodę do rzeki, a potem 

udawali, że rozpalają ognisko, bo trzeba ugotować obiad. 

Z tym rozbijaniem namiotu nie poszło nam wcale łatwo, ale ustawiliśmy skrzynki jedne na drugich, a 

na wierzchu położyliśmy koc. Wyszło bardzo fajnie. 

  
F. -  Oczywiście plaża jest kamienista? — zapytała mama. 

— Nie, moja droga! Nic podobnego! — zawołał tata, bardzo zadowolony. — To 

plaża piaszczysta! Piękny drobniutki piaseczek! Nie znajdziesz tam ani jednego 

kamienia! 

— To dobrze — powiedziała mama. — Przynajmniej Mikołaj nie będzie całymi 

dniami puszczał kaczek. Od kiedy go nauczyłeś, dosłownie szaleje za tą zabawą. 

Więc znowu zacząłem płakać, bo jasne, że fajnie jest puszczać kaczki, czasem tak mi 

się udaje, że podskakują po cztery razy, i w końcu to niesprawiedliwe, żeby jechać 

do tego starego domu z dziurawymi garnkami, daleko od morza, gdzie nie ma ani 

kamieni, ani ryb. 

— Jadę do Buni! — zawołałem i kopnąłem jedną z kulek od Euzebiusza. 
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