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Matt Haig, Chłopiec zwany Gwiazdką

Zaznacz poprawną odpowiedź:
1. Co było jedyną zabawką małego Mikołaja?

a) pluszowy elf
b) drewniany samochodzik
c) lalka z rzepy
d) domek z piernika

2.  W jakim kraju żył mały Mikołaj?
a) w Finlandii
b) w Japonii
c) w Szwecji
d) w Polsce

3. Ulubione historie Mikołaja były o:
a) niedźwiedziach
b) elfach
c) Norwegii
d) podróżach

4. Ekspedycja, którą zaproponowano ojcu Mikołaja, miała na celu:
a) odnalezienie zagubionych sań
b) odnalezienie Elfiego Jaru
c) odnalezienie największej choinki w regionie
d) odnalezienie i uratowanie rannego łosia

5. Pod nieobecność taty Mikołajem miała zająć się:
a) Ciotka Karlotta
b) Ciotka Zgryzotka
c) Babcia Zuzanna
d) Babcia Klementyna 

6. Z czego ciotka ugotowała Mikołajowi zupę ?
a) z trawy
b) z grzybów
c) z lalki z rzepy
d) z sera

7.  Kto wyruszył z Mikołajem na wyprawę na Daleką Północ?
a) niedźwiedź
b) mysz
c) ciotka
d) nikt

8. Co podarowała Mikołajowi staruszka?
a) owoce i mapę
b) czapkę i szalik
c) owoce i dzwoneczki
d) mapę i szalik



9. Jakie zwierzę zobaczył Mikołaj, kiedy obudziła go przestraszona Miika?
a) łosia
b) jelenia
c) renifera
d) zająca

10. Mikołaj został uwięziony w:
a) podziemiach Urzędu Miasta Elfiego Jaru
b) celi na szczycie kamiennej wieży
c) pokoju strachu w Urzędzie Miasta Elfiego Jaru
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

11. Sebastian był:
a) elfem
b) człowiekiem
c) czarodziejem
d) trollem

12. Czarnosnucie to:
a) zaklęcie nadziei
b) zaklęcie prawdy
c) klątwa
d) wróżba

13. Mikołaj uciekł z celi:
a) przez komin
b) przez okno
c) przez drzwi
d) przez szczelinę w ścianie

14. Mikołaj zdawał sobie sprawę, że jeśli chce wrócić do domu z czystym sumieniem, musi:
a) podarować grzyby i jagody elfom
b) odnaleźć Małego Kipa i oczyścić swojego tatę z zarzutów
c) spędzić w wieży 10 lat
d) pomóc elfom zgromadzić zapas opału

15. Kto pomógł Mikołajowi uratować porwanego Elfa?
a) Joel
b) Toivo
c) Anders
d) Aatu

16. Rodzice Małego Kipa byli:
a) czarodziejami
b) rzemieślnikami
c) ludźmi
d) trollami



17. Ojciec Topo powiedział: „Czyż to nie jest wspaniałe? Radość...”
a) zasmucania innych
b) obdarowywania innych
c) psotopląsów i śpiewu
d) dokuczania innym

18. Mądrala, Kometa, Skoczek, Złośnik to:
a) elfy
b) trolle
c) myszy
d) renifery

19. Od kiedy Mikołaj został przewodniczącym Rady był nazywany:
a) Ojcem Wszystkich Elfów
b) Ojcem Mądrością
c) Ojcem Gwiazdką
d) Wielkim Mikołajem

20.  Kto mieszkał z Wróżką Prawdy?
a) Miika – Buła
b) Mały Kip
c) Kometa
d) Błysk
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