
K V I Z  O  P I K I  N O G A V I Č K I  

P i k a  N o g a v i č k a  s e  v s e l i  v  v i l o  Č i r a - Č a r a  

 

 

Vabimo te, da se pozabavaš s tem kvizom in preveriš, kako dobro 

poznaš zgodbo o Piki Nogavički! 

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Koliko let je stara Pika Nogavička v tej zgodbi?  

A) 8 let B) 9 let 

C) 10 let D) 12 let 
 

2. Pika Nogavička je imela nekoč starše. Mama ji je umrla, ko je 

bila še dojenček. Kaj pa se je zgodilo z njenim očetom?  

A) oče je ostal v Južni Ameriki B) oče je ostal v Afriki 

C) oče je ostal v Avstraliji D) oče je imel pomorsko nesrečo 
 

3. Pika Nogavička je prepričana, da je njen oče … 

A) bogat veleposestnik B) direktor podjetja 

C) zamorski kralj D) pomorščak 
 



4. Kako se imenuje hiša, ki jo je oče kupil, da bo v njej živel s 

Piko, ko se bo postaral?  

A) vila Čara-Čara B) vila Čira-Čira 

C) vila Čara-Čira D) vila Čira-Čara  
 

5. Pika Nogavička se je poslovila od mornarjev. S seboj je vzela 

majhno opico, ki ji jo je podaril oče. Kako je bilo opici ime? 

A) gospod Ficko B) gospod Facko 

C) gospod Picko D) gospod Packo 

 

6. Poleg opice je z ladje vzela še kovček. Kaj je imela v njem? 

A) obleko in obutev B) zlatnike 

C) sadje in zelenjavo D) bisere 

 

7. Pika Nogavička je imela tudi konja. Kako ga je dobila? 

A) podaril ji ga je oče B) kupila ga je z zlatniki 

C) ujela ga je na travniku D) sam je prišel pred njeno hišo 
 

8. Kako je bilo ime dečku in deklici, ki sta živela poleg Pikine 

vile? 

A) Janko in Metka B) Matic in Meta  

C) Tomaž in Anica D) Kekec in Mojca 

 

9. Pika Nogavička je bila oblečena v smešno obleko. Kje jo je 

dobila? 

A) obleko so ji dali mornarji B) obleko ji je kupil oče 

C) obleko je kupila sama v Indiji D) obleko je sešila sama 
 

10. Pika Nogavička je imela čevlje enkrat večje od svoje noge. 

Kupil jih je njen oče, da bi imela nekaj, kar bi raslo z njo. Kje jih 

je kupil? 

A) v Južni Ameriki  B) v Afriki 

C) v Indiji D) v Oceaniji 
 



11. Pikina opica je bila oblečena v modre hlače in rumen jopič. 

Kaj pa je imela na glavi? 

A) belo čepico  B) bel slamnik 

C) črn klobuk D) rdečo čepico 
 

12. Katere trditve (laži) si ni izmislila Pika Nogavička? 

A) V Braziliji hodijo ljudje z jajcem 
v laseh.   

B) V Oceaniji ljudje dan in noč 
pojejo in plešejo.  

C) V Zadnji Indiji ljudje hodijo po 
rokah. 

D) V Egiptu ljudje hodijo 
zadenjsko. 

 

13. Kje je bila Pika Nogavička predolgo, če ji slučajno uide 

kakšna laž? 

A) v Braziliji B) v Indiji 

C) v Egiptu D) v Belgijskem Kongu 
 

 

14. Pika Nogavička je za zajtrk prinesla tri jajca. Koliko jajc je 

ujela v ponev? 

A) nobenega B) eno jajce 

C) dve jajci D) vsa tri jajca 



 

15. S čim je Pika stepala jajca? 

A) s ščetko za kopanje B) z metlico za stepanje 

C) z vilicami D) s ščetko za zobe 
 

16. V dnevni sobi je stal samo en kos pohištva. Kateri? 

A) velika nizka omara s predali B) velika miza s predali 

C) velika visoka omara s predali D) velika omara z ogledalom 

 

17. V tem kosu pohištva so bili shranjeni mnogi spominki, ki sta 

jih nakupila Pika in njen oče na potovanjih okoli sveta. Česa 

od naštetega ni bilo med Pikinimi spominki? 

A) nenavadni polži B) srebrna ogledala 

C) lesena piščalka D) biserna ogrlica 
 

18. Pika je svojima novima prijateljema podarila enega od svojih 

spominkov. Katero darilo je namenila dečku? 

A) sabljo z bisernim ročajem B) lok z biserno puščico 

C) značko z biseri D) bodalo z bisernim ročajem 

 

Kako ti je šlo? Ali me res poznaš? 

Pravilne odgovore lahko pošlješ na naslov: vilma.vrtacnik.mercun@sola-rodica.si  

mailto:vilma.vrtacnik.mercun@sola-rodica.si

