Mikołajek
Quizz wiedzy po omówieniu lektury

Co miało być najmilszą pamiątką w pierwszym rozdziale? ( fotografia)
Jak pani nazywa Ananiasza? ( pieszczoszkiem)
Jak naprawdę nazywał się Rosół? ( pan Dubon)
Jak ubrał się Gotfryd do klasowego zdjęcia? ( w strój Marsjanina)
W co chcieli się bawić chłopcy któregoś popołudnia u Mikołajka, kiedy Alcest był
przebrany za Indianina? ( kowbojów)
6. Kto jest najlepszym uczniem w klasie? ( Ananiasz)
7. Co założył sobie Rufus w piwnicy, kiedy chłopcy poszli po skrzynki? ( stary worek)
8. Który z chłopców miał pilnować klasy w czasie nieobecności pani? ( Ananiasz)
9. Co miał na głowie Gotryf, kiedy miało być robione zdjęcie klasowe? ( słój)
10. Który z chłopców ciągle coś je? ( Alcest)
11. Jakie kary często stosowała pani, kiedy chłopcy się bili? ( musieli przepisywać po 100
razy różne zdania)
12. Czy udało się zrobić klasowe zdjęcie? Dlaczego? ( nie, fotograf sobie poszedł)
13. Kto został jeńcem w czasie zabawy w kowbojów? ( tata Mikołajka)
14. Jak się nazywa sąsiad Mikołajka, z którym jego tata często się przekomarza? ( pan
Bledurt)
15. Dlaczego chłopcy nazywają nauczyciela Rosołem? ( w często mówi : Spójrz mi w
oczy, a oka są w rosole)
16. Czym Mikołajek poczęstował psa, którego spotkał w drodze ze szkoły? ( bułką z
czekoladą)
17. W jakich kolorach była koszulka Gotfryda w czasie meczu? ( czerwono-białoniebeiska)
18. Z Kim boksował się Dżodzo na przerwie? ( z Euzebiuszem)
19. Dlaczego chłopcy nie mogą bić Ananiasza? ( bo nosi okulary)
20. Co Kleofas kazał zjeść Ananiaszowi, kiedy byli sami w klasie? ( książkę do
arytmetyki i okulary)
21. Jak naprawdę miał na imię Reks? ( Kiki)
22. Kto dostał od taty nową futbolówkę? ( Alcest)
23. Z kim w ławce siedział Dżodżo? ( Ananiaszem)
24. Ilu było kandydatów na kapitanów w czasie rozgrywki w piłkę? (15)
25. Co zrobił Reks, kiedy wszedł do domu Mikołajka? ( zaczął obgryzać oparcie fotela)
26. Dlaczego chłopcy w końcu nie rozegrali meczu w piłkę? ( pobili się i okazało się, że
Alcest zapomniał przynieść piłki)
27. Czym chłopcy pisali w szkole? ( atramentem)
28. Jakiego koloru były ręce inspektora, kiedy oparł się o ławkę w czasie wizytacji w
klasie? ( niebieskie- od atramentu)
29. Który z chłopców kiedyś spróbował zjeść mydło? ( Alcest)
30. Jak zareagowała mama, gdy Mikołajek przyprowadził do domu Reksa? ( nie była
zadowolona)
31. Dlaczego Mikołajek chciał, aby Reks został u nich w domu? ( miał mu pomóc łapać
bandytów)
32. Jakiego koloru włosy miał Dżodżo? (czerwone)
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33. Co Mikołajek postanowił kupić mamie z okazji urodzin? ( bukiet kwiatów)
34. Który z chłopców miał rower? ( Joachim)
35. Co się stało z bukietem, który Mikołajek kupił mamie? ( został z niego tylko jeden
złamany kwiatek)
36. Co się stało, kiedy Ludeczka kopnęła piłkę w ogrodzie? ( wybiła szybę w oknie w
garażu)
37. Co się stało z nowym rowerem Mikołajka? ( jego tata na nim jechał, wpadł na kubły
ze śmieciami i zespół rower)
38. Co udawało kwiaty na próbie przed wizytą ministra? ( miotełki)
39. W szkole Mikołajka nie było librusa. W jaki sposób rodzice dowiadywali się o
ocenach i zachowaniu uczniów? ( dzienniczki)
40. Czym Rufus ciągle bawi się na lekcjach? ( gwizdkiem)
41. Dlaczego Mikołajek rozpłakał się, kiedy tata podpisał mu dzienniczek i kazał iść do
swojego pokoju? ( bo myślał, że rodzice go nie kochają)
42. W co mama ubiera Mikołajka, kiedy chce, aby wyglądał na dobrze wychowanego
chłopca? ( niebieskie ubranie i białą koszulę)
43. Co się stało z samolotem, którym bawiła się Ludeczka? ( wyleciał przez okno)
44. Którzy chłopcy mieli wręczać kwiaty ministrowi? ( Mikołajek, Ananiasz i Euzebiusz)
45. Gdzie byli chłopcy w czasie wizyty ministra? ( zamknięci w pralni)
46. Co Mikołajek i Alcest robili w samochodzie? ( palili cygaro)
47. Jaką sztukę mieli odegrać chłopcy? ( Tomcio paluch i Kot w butach)
48. W kogo miał się wcielić w sztuce Maksencjusz? ( w Kota w butach)
49. Jakiego koloru był rower Mikołajka? ( czerwono-srebrny)
50. Kto ścigał się na rowerze Mikołajka wokół domu? ( tata i pan Bledurt)
51. Jak miała na imię ciotka Mikołajka? ( Pulcheria)
52. Który z kolegów odwiedził Mikołajka w czasie choroby? ( Alcest)
53. Czym zajmował się Mikołajek w czasie choroby? ( czytał i rysował)
54. W biegu na ile metrów Mikołajek jest mistrzem? ( 40 metrów)
55. Z kim Mikołajek poszedł na wagary? ( Z Alcestem)
56. Co kupuje mama Mikołajka w sklepie pana Compani? ( konfitury z truskawek)
57. Co się stało, kiedy Mikołajek i Ananiasz bawili się globusem? ( zbiło się lustro)
58. Jakie doświadczenie zrobili Mikołajek i Ananiasz? ( pomieszali różne płyny i proszki
w butelce, butelka pękła i wszystko wkoło było czarne)
59. Co najczęściej jadł Alcest? ( chleb z masłem lub bułkę z dżemem)
60. Jak najczęściej przezywają chłopcy Ananiasza? ( skarżypytą)
61. Kto uderzył w głowę piłką na przerwie pana Bordenava? ( Mikołajek)
62. Wymień dwie sytuacje, kiedy chłopcy się biją.
63. Na czym poślizgnął się pan Bordenave? ( na bułce z dżemem)
64. Dlaczego Mikołajek postanowił uciec z domu? ( rozlał atramanet i mama na niego
nakrzyczała)
65. Kogo Mikołajek namawiał, żeby także razem z nim uciekł z domu? ( Alcesta)
66. Co w czasie ucieczki z domu Mikołaj chciał pożyczyć od Kleofasa? ( rower)
67. Co Mikołajek chciał sprzedać w czasie swojej ucieczki z domu? ( zabawki)

