
Tip!  Speel de quiz klassikaal  
op het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan:  

die bepaalt wie antwoord mag  
geven en houdt de stand bij.

☞  Wijs een vragensteller aan:  
die stelt de vraag en noemt  
de 3 mogelijke antwoorden.

☞  Wie het eerst zijn vinger opsteekt,  
mag antwoord geven.

☞  Een goed antwoord levert 1 punt op, 
een fout antwoord 2 strafpunten.

Doe je de quiz op  
een iPad of tablet? 

De antwoorden vind je 
op de laatste pagina.

QUIZ



Pinokkio heeft eigenlijk twee vaders. De man die hem 
bedacht heeft en de man die hem uit een blok hout 
sneed. Hoe heet de schrijver die de verhalen over 
Pinokkio opschreef? 

 A  Collodi

 B  Geppetto

 C  Walt Disney
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Het eerste avontuur van Pinokkio verscheen op 7 juli 
1881 in een Italiaans weekblad voor kinderen en heet 
 Het verhaal van een marionet. Wat is een marionet? 
   

 A Een handpop

 B  Een poppenkastpop

 C  Een pop aan draden
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 Het boek Pinokkio is in veel talen verschenen en  
heeft in sommige landen een andere naam gekregen. 
De echte naam van de houten pop is Pinocchio.  
Wat betekent dit en uit welke taal komt dit woord?
 

 A  Houten pop, komt uit het Engels 

 B  Marionet, komt uit het Italiaans

 C Stukje pijnboom, komt uit het Italiaans
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Tip: andere leuke Pinokkio- 
weetjes vind je hier:
www.encyclo.nl/begrip/Pinokkio

http://www.encyclo.nl/begrip/Pinokkio 


De Russische schrijver Aleksey Tolstoy groeit op 
met de verhalen van Pinokkio en wil die avonturen 
doorvertellen aan zijn kinderen. Maar hij is het boek 
kwijt! Hij besluit zelf nieuwe avonturen te bedenken  
en noemt zijn houten pop Buratino. Wat betekent  
dat in het Russisch?

 A  Houten pop

 B  Marionet

 C Stukje pijnboom
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In 1881 is de serie korte verhalen over Pinokkio razend 
populair, zelfs volwassenen vinden het fantastisch en 
kijken elke week uit naar een nieuw avontuur. Maar na 
15 afleveringen heeft Carlo Collodi er genoeg van en hij 
bedenkt een abrupt einde. Hoe loopt het verhaal af?

 A  Pinokkio wordt als straf voor al  
zijn slechte daden opgehangen

 B  Pinokkio verandert in  
Luilekkerland in een ezel

 C  De Blauwe Fee verandert  
Pinokkio in een echt jongetje
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 Carlo Collodi leek een beetje op Pinokkio. Hij was lui,  
gaf zijn geld aan verkeerde dingen uit (zoals gokken)  
en ‘loog’ over zijn echte naam. Hij schreef de avonturen 
van Pinokkio onder een schuilnaam. 
Wat is een ander woord voor schuilnaam?
 

 A Synoniem

 B Plagiaat

 C Pseudoniem
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De echte naam van de schrijver van de avonturen van 
Pinokkio is niet Carlo Collodi, maar Carlo Lorenzini. 
Hoe komt hij aan die naam?

 A Collodi is de meisjesnaam van zijn moeder

 B Collodi is Italiaans voor kinderen

 C  Collodi is de geboorteplaats  
van zijn moeder
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Carlo Lorenzini is geboren op 24 november 1826 en 
sterft 26 oktober 1890. De avonturen van Pinokkio zijn 
dan alleen nog maar in Italië bekend. Lorenzini heeft 
nooit geweten hoe beroemd zijn marionet zou worden. 
Dat gebeurde pas na zijn dood.
Hoe oud is Carlo Lorenzini geworden?

 A 64

 B 63

 C 66
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 Ook dieren kunnen liegen. De zweefvlieg bijvoorbeeld. 
Die is zwart-geel gestreept en lijkt sprekend op een 
insect dat gemeen kan prikken. Daarom wordt hij door 
vogels en andere insecteneters met rust gelaten.
Op welk insect lijkt de zweefvlieg? 

 A  Op een wesp, alleen kleiner

 B  Op een bij, maar met gitzwarte vleugels

 C De zweefvlieg bestaat niet
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Op weg naar school laat Pinokkio zich door een 
stelletje oplichters overhalen om mee te gaan naar een 
poppentheater. Die avond mag hij daar zelfs optreden 
als marionet. Dit avontuur loopt helemaal verkeerd af. 
Welk spreekwoord past hier goed bij? 

 A Nu hebben we de poppen aan het dansen

 B Aan de touwtjes trekken

 C  Poppetje gezien, kastje dicht
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Antwoorden:
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