
Co wiem o Mikołajku? 
Wskaż prawidłową odpowiedź. 

 
Autorzy - René Goscinny i Jean-Jacques Sempé: 

"Mikołajek", "Wakacje Mikołajka", "Mikołajek i inne chłopaki", "Mikołajek ma 

kłopoty", "Rekreacje Mikołajka". 

 

1) Mikołajek i jego przyjaciele mieszkają: 

a) we Francji 

b) w Szwecji 

c) w Polsce 

 

2) Uczniowie nadali panu Dubon następujący pseudonim:  

a) Rosół 

b) Krupnik 

c) Żurek 

 

3) Mecz piłki nożnej nie odbył się z braku: 

a) piłki 

b) bramkarza 

c) sędziego 

 

4) Ludeczka okazała się fajną dziewczyną, ponieważ: 

a) dobrze się uczyła 

b) bawiła się lalkami 

c) świetnie kopała piłkę 

  

5) Chłopcy ze swoją panią przygotowali sztukę: 

a) Tomcio Paluch 

b) Czerwony Kapturek 

c) Królewna Śnieżka 

 

6) Alcest nie uciekł z domu razem z Mikołajkiem, bo:  

a) mama na kolację przygotowała bigos 

b) musiał odrabiać zadania domowe 

c) bał się mamy 

 

7) Przeciwnikami drużyny, którą trenował tata Mikołajka byli: 

a) koledzy z młodszej klasy 

b) koledzy ze starszej klasy 

c) chłopcy z innej szkoły 

 

8) Dziewczynka, którą Mikołajek zaprosił na 

podwieczorek, miała na imię: 

a) Jadwinia 



b) Zosia  

c) Marysia 

 

9) Rufus bał się iść do gabinetu lekarskiego, ponieważ: 

a) obawiał się, że mu będą smarować kolana jodyną 

b) nie wiedział, gdzie jest gabinet lekarski  

c) nie chciał opuszczać lekcji 

 

10) W czasie lekcji, za pomocą szyfru, Gotfryd przekazał kolegom następującą 

wiadomość: 

a) przestańcie się tak na mnie gapić, bo pani zobaczy i 

wpadnę  

b) pomóżcie mi w odpowiedzi 

c) spotkajmy się po lekcji 

 

11) Kto w rodzinie Mikołajka wybierał zawsze miejsce 

letniego wypoczynku? 

a) mama  

b) tata  

c) Mikołajek  

 

12) Czego zapomnieli dać Mikołajkowi rodzice, gdy wyjeżdżał na kolonie?  

a) kanapek  

b) walizki  

c) zegarka 

 

13) Za kogo przebrał się Gotfryd do szkolnego zdjęcia?  

a) za kucharza  

b) za strażaka  

c) za Marsjanina 

 

14) Kim był tata Rufusa?  

a) nauczycielem  

b) policjantem  

c) lekarzem 

 

15) Jaki dzień był dniem wolnym od nauki?  

a) sobota  

b) wtorek  

c) czwartek 
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