
QUIZ "MAGIA, CZARY, GUSŁA I CZARODZIEJSKIE ŚWIATY"

REGULAMIN QUIZU

1. Jaki jest najbardziej znany obrzęd sobótkowej nocy?

a) lanie wosku

b) stawianie kabały

c) wróżenie z kości

d) puszczanie wianków na wodę

2. Jednym z najciekawszych światów fantastycznych,
wykreowanych w literaturze, jest tolkienowskie Śródziemie,
składające się z wielu zamieszkałych przez różne ludy krain.
Która z niżej wymienionych krain nie należy do Śródziemia?

a) Forodwaith

 b) Arda

 c) Ogrody Lorien

 d) Gont

3. Dlaczego wicehrabia Julian de Lettenhove nosił
pseudonim Jaskier?

a) ukrywał się przed dawną kochanką Vespulą

b) ukrywał się przed hrabią Rajmundem

c) ukrywał się przed szefem wywiadu Sigismundem Dijkstrą

d) ukrywał się przed elfami z Dol Blathanna

4. Który z wymienionych poniżej składników nie jest
potrzebny do uwarzenia eliksiru wieloskokowego?

a) skórka boomslanga

b) śledziona szczura

c) rdest ptasi

d) ślaz

5. Jak, według legendy, zakończył życie najsłynniejszy mag
na Wyspach Brytyjskich, opiekun króla Artura - Merlin?

a) zginął zabity przez króla Wortigerna

b) został uwięziony w pniu dębu

c) zasypały go ruiny zamku Camelot

d) został pożarty przez smoki

6. Gandalf czyli Elf Różdżki, nazywany był także Szarym
Pielgrzymem. Kto nadał mu to imię?

a) krasnoludy

b) Entowie

c) elfy i ludzie

d) Majorowie

7. W kim zakochała się królowa elfów Tytania pod wpływem
czarów Puka we "Śnie nocy letniej"?

a) w Oberonie

b) w Lizandrze

c) w Spodku

d) w Ryjku

8. Gdzie pracował Tristan Thorn?

a) był strażnikiem muru

b) był barmanem w gospodzie "Pod Siódmą Sroką"

c) był sprzedawcą w sklepie Mondaya i Browna

d) był tragarzem w porcie Czarci Prąd

9. Jakie mityczne miejsce zwane jest inaczej Ziemią Kobiet
lub Wyspą Jabłoni?

a) wyspa Avalon

b) Tol Eressea

c) Wyspa Złotej Wody

d) wyspa Gont

10. Gdzie można spotkać czerwie pustyni zwane także
piaskalami?

a) na Diunie

b) na Pernie

c) na Kaladanie

d) na Rokananie

11. Pod jakim imieniem lepiej znana jest Nerwen?

a) Arwena

b) Galadriela

c) Eowina

d) Elanor Gamgee

12. Co stanowi trzon Czarnej Różdżki - jednego z Insygniów
Śmierci

a) włos jednorożca

b) włos testrala

c) pióro hipogryfa

d) pióro feniksa

13. Czym była tzw. Próba Traw?

a) próbą dla członków bandy Szczurów

b) testem, który przechodziły kandydatki do Loży Czarodziejek

c) próbą dla kandydatów na wiedźminów

d) testem sprawności dla bandy Wiewiórek

14. Jakie imię nosi wielki żółw płynący przez wszechświat,
na którego skorupie stoją słonie podtrzymujące Świat
Dysku:

a) Offler

b) Wielki T'Phon

c) Nuggan

d) A'Tuin

15. Gdzie znajdowała się szkoła bogini Matki Ziemi Wielkiej
Melitele, gdzie pobierała nauki Cirilla Fiona?

a) w Temerii

b) w Ellander

c) w Cidaris

d) w Redanii

16. Czym - poza absolutną nieumiejętnością rzucania
zaklęć- wyróżniał się niezwykle nieudany mag ze Świata
Dysku - Rincewind?

a) ma fatalną pamięć

b) nie pali

c) jest niezwykle bogaty

d) nosi zielony kapelusz z napisem Czarodziejstwo

17. W jakich okolicznościach arcymag Ged z Ziemiomorza
stracił swą czarodziejską moc?

a) w czasie walki z Cieniem

b) gdy zaopiekował się kobietą-smokiem Tehanu

c) w czasie wyprawy do krainy umarłych

d) gdy zdobył Pierścień Erretha-Akbego

18. Kto uzdrowił Geralta po walce z Vilgefortzem?

a) czarodziejka Triss Merigold

b) czarodziejka Yennefer

c) driady z Brokilonu

d) kapłanka Neeneke

19. Do czego Dumbledore próbował użyć Pierścienia
Marvolo Gaunta?

a) do odnalezienia kolejnego horkruksa lorda Voldemorta

b) do rozpędzenia inferiusów

c) do odnalezienia Insygniów Śmierci

d) do przywołania swoich zmarłych bliskich

20. Kto w opowieści o księciu Kaspianie próbuje przywołać
do królestwa Narnii Białą Czarownicę?

a) Nikabrik

b) Miraz

c) Zuchon

d) Sobiepan


