
QUIZ "Z LICZBĄ W TYTULE... I NIE TYLKO"

REGULAMIN

1. W powieści Juliusza Verne'a Phileas
Fogg zakłada się z grupą przyjaciół, że
objedzie świat w 80 dni. Gdzie mają się
spotkać po zakończeniu podróży w celu
rozstrzygnięcia zakładu?

a) w mieszkaniu Fogga przy ul. Saville Row
Burlington Garden 7

b) w Hyde Parku

c) na Trafalgar Square

d) w klubie Reforma

2. Czym jest tytułowy "czwarty protokół"
w powieści Fredericka Forsytha?

a) tajnym aktem dotyczącym
nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia

b) tajnym aktem dotyczącym
nierozprzestrzeniania broni jądrowej

c) tajnym aktem dotyczącym
nierozprzestrzeniania broni chemicznej

d) tajnym aktem dotyczącym
nierozprzestrzeniania broni biologicznej

3. Drugi tom powieści "Władca Pierścieni"
J.R.R. Tolkiena nosi tytuł "Dwie Wieże".
Które miejsca są tytułowymi wieżami?

a) Orthank (Chytra Głowa) i Minas Tirith
(Wieża Czat)

b) Orthank i Minas Morgul (Wieżą Złych
Czarów)

c) Cirith Ungol (od miejsca zbudowania -
Przełęcz Pająka) i Minas Tirith

d) Barad-dur (Czarna Wieża) i Minas Morgul

4. Jak miała na imię ukochana Adriana
Mole'a - lat 13 i 3/4, - bohatera cyklu
powieści Sue Townsend?

a) Pinky

b) Rosie

c) Pandora

d) Winifreda

5. Jaki dystans w kilometrach przebyli w
swej podróży łodzią po Tamizie trzej
panowie, nie licząc psa?

a) ok. 185 km

b) ok. 191 km

c) ok. 198 km

d) ok. 201 km

6. Po jakim czasie od pierwszego
spotkania na przyjęciu wydanym przez
profesora Ashforda spotyka się tytułowa
trójka bohaterów książki Kena Folletta?

a) po jedenastu latach

b) po siedemnastu latach

c) po dwudziestu latach

d) po dwudziestu jeden latach

7. Wspomnienia Aleksandra Fredry z
czasów kampanii napoleońskiej "Trzy po
trzy" rozpoczynają się następująco:
"...Óśmnastego lutego roku 1814 jechał
na białym koniu człowiek średniego
wzrostu, nieco otyły, w sieroczkowym
surducie pod szyją zapiętym, w kapeluszu
stósowanym bez żadnego znaku prócz
małej trójkolorowej kokardy. (...) Za nim,
w niejakiej odległości drugi, znacznie
młodszy..." Tym drugim jeźdźcem był
młody Aleksander, a pierwszym:

a) jego ojciec Jacek

b) książę Józef Poniatowski

c) cesarz Napoleon

d) marszałek Joachim Murat

8. Na jakiej wyspie rozgrywa się akcja
powieści "Paragraf 22" Josepha Hellera?

a) Eubea

b) Pianosa

c) Ikaria

d) Capraia

9. Ilu braci Elizy z baśni Hansa Christiana
Andersena pod wpływem czaru złej
macochy stało się łabędziami?

a) pięciu

b) siedmiu

c) dziesięciu

d) jedenastu

10. Ronald Malcolm, bohater "Sześciu dni
Kondora" Jamesa Grady'ego był
pracownikiem sekcji CIA, działającej pod
nazwą Amerykańskie Towarzystwo
Historii Literatury. Pracownicy
waszyngtońskiego oddziału zostali
zlikwidowani - wszyscy z wyjątkiem
Malcolma. Ile osób zginęło w
pomieszczeniach biura?

a) pięć

b) sześć

c) siedem

d) osiem

11. Juliusz Verne opisał w swojej powieści
"20000 mil podmorskiej żeglugi"
pasjonującą wyprawę w łodzi podwodnej.
Ile kilometrów pokonali w "Nautiliusie"
profesor Piotr Aronnax i jego przyjaciele?

a) 32020 km

b) 36040 km

c) 37040 km

d) 38020 km

12. Jaką nazwę nosiła tajna organizacja
istniejąca na terenie uczelni Carolina
Military Institute w powieści Pata Conroya
"Władcy dyscypliny"?

a) Jedenastka

b) Dziewiątka

c) Siódemka

d) Trójka

13. O której odjeżdżał ze stacji
Paddington pociąg, którym wybrała się do
panny Marple jej przyjaciółka pani
McGillicudy, stając się świadkiem
morderstwa?

a) o godz. 4.50

b) o godz. 5.40

c) o godz. 14.50

d) o godz. 15.40

14. Ile szczeniąt przyszło na świat w
domu Anity i Rogera w słynnej opowieści
o 101 dalmatyńczykach?

a) 10

b) 11

c) 14

d) 15

15. Bohaterem debiutanckiej powieści
Mariusza Świetlickiego "Dwanaście" jest
Mistrz, dawny gwiazdor filmów dla dzieci,
obecnie alkoholik i detektyw z przypadku.
Ma on w Krakowie swój ulubiony lokal,
który nazywa się...

a) Biały Kieł

b) Dym

c) Piękny Pies

d) Biuro

16. Główny bohater powieści George'a
Orwella "Rok 1984" - Winston Smith - jest
pracownikiem jednego z czterech
ministerstw Oceanii; którego?

a) Ministerstwo Pokoju

b) Ministerstwo Prawdy

c) Ministerstwo Miłości

d) Ministerstwo Obfitości

17. Z jakiej organizacji rekrutowała się
tytułowa Czwórka czyli komandosi do
wynajęcia w powieści Waldemara
Łysiaka?

a) United States Secret Service

b) Secret Intelligence Service

c) Team One

d) Defense Intelligence Agency

18. Ile lat miał młody Gaskończyk
D'Artagnan - bohater powieści Aleksandra
Dumasa "Trzej muszkieterowie" w chwili,
gdy z rodzinnego Tarbes wyruszył do
Paryża?

a) osiemnaście

b) dziewiętnaście

c) dwadzieścia

d) dwadzieścia jeden

19. "Dekameron" to zbiór stu nowel
opowiedzianych przez grupę szlachetnie
urodzonych mieszkańców Florencji. Jaki
był skład tej dziesięcioosobowej grupy?

a) dwie kobiety i ośmiu mężczyzn

b) trzy kobiety i siedmiu mężczyzn

c) pięć kobiet i pięciu mężczyzn

d) siedem kobiet i trzech mężczyzn

20. W powieści Ray'a Bradbury'ego "451
Fahrenheit" strażak Guy Montag przeżywa
przemianę pod wpływem samospalenia,
którego dokonuje na jego oczach
właścicielka przeznaczonej do zniszczenia
domowej biblioteki. Jaką książkę ratuje z
jej mieszkania?

a) "Podróże Guliwera"

b) "Koran"

c) "Hamleta"

d) "Biblię"
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