
 
OUIZ „KSIĄŻKI O KSIĄŻKACH” 

 
1. W jakim opactwie rozgrywa się akcja „Imienia róży”:     
a. benedyktyoskim 
b. dominikaoskim 
c. franciszkaoskim 

  
2. Pewien chłopiec dzięki książce pod tytułem „Nie  koocząca się historia” 

przeżył w krainie Fantazjany zadziwiające przygody. Ten chłopiec to 
bohater powieści Michaela Ende: 

a. Bastian Bartłomiej Buks 
b. Bastian Baltazar Buks 
c. Bastion Beniamin Buks  
 
3. Życie bohatera noweli H. Sienkiewicza „Latarnik” odmieniło przeczytanie 

pewnego utworu;  był nim: 
a.  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza 

b. „Balladyna” Juliusza Słowackiego 

c. „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza 

 

4. Kto jest twórcą tego wiersza?  

„…Gdzież jest miejsce dla ciebie w tym wieku zamętu, 

książko mądra, spokojna, stopie elementów 
pogodzonych na wieki spojrzeniem artysty? 

Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty 
wieczór na cichych wodach, jak w prozie Conrada, 

ani chórem Faustowskim niebo nie zagada 
i czoła zapomniany dawno śpiew Hafisa 

chłodem swoim nie dotknie, głów nie ukołysze, 
ani Norwid surowe nam odkryje prawa 

dziejów, które czerwona przesłania kurzawa….” 

a.  Zbigniew Herbert 
b. Antoni Słonimski 
c. Czesław Miłosz 

 
5. Jaka księgę ukrywał w labiryncie biblioteki brat Jorge? 
a. drugą księgę „Poetyki” Arystotelesa 
b. drugą księgę „Retoryki” Arystotelesa 
c. drugą księgę „Polityki” Arystotelesa 

 



6. Kto wynajął Lucasa Corsa do odnalezienia zaginionych egzemplarzy 
„Dziewięciu Wrót”? 
a. Boris Balkan 
b. Varo Borja 
c. Liana Taillefer 

 
7.  

„…Rzecz jestem nieogromna, lecz trudno mnie minąd 
temu, dla kogo troska bywa domu panią; 
więc w najładniejszym krześle usiądź w swym mieszkaniu 
i pochyl się nade mną, i daj oczom płynąd. 
 
Wtedy w oczy wszystkimi trysnę promieniami 
i będę tobie matka i pocieszycielka, 
i z literami będziesz gwarzył jak z gwiazdami, 
żem jest jak serce mała i jak serce wielka.” 
Te strofy o książce wyszły spod pióra: 

a. Kazimierza Wierzyoskiego 
b. Konstantego Ildefonsa Gałczyoskiego 
c. Ludwika Jerzego Kerna  

 
8. Jakie imię nosił bibliotekarz opactwa opisanego przez Umberto Eco w 

powieści „Imię róży”? 
a. Adelmus z Otrantu, 
b. Alinard z Grottaferraty 
c. Malachiasz z Hildesheimu 

 
9. Który z bohaterów Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz pisał książki pod 

pseudonimem Kal Amburka? 
a. Aniela Kowalik 
b. Mila Borejko 
c. Robert Rojek 
 
10.   Jaki przydomek nosił Mo, ojciec Meggie, bohaterki  trylogii o 

Atramentowym Świecie autorstwa Cornelii Funke? 
a. Atramentowy Język, 
b. Czarodziejski Język, 
c. Atramentowy Palec 

 
 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelmus_z_Otrantu&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alinard_z_Grottaferraty&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Malachiasz_z_Hildesheimu&action=edit&redlink=1


11.   Powieśd „Księga powietrza i cieni” opowiada o perypetiach Jake 
Mishkina, prawnika - speca od własności intelektualnej. Korzystając z 
wskazówek zawartych w zaszyfrowanych XVII-wiecznych raportach, 
poszukuje on zaginionej sztuki Williama Szekspira, której bohaterką jest: 

a. królowa Elżbieta I Tudor 
b. królowa Maria I Tudor 
c. królowa Maria I Stuart 

 
12.    Treścią opowieści Stephena Kinga „Tajemnicze okno, tajemniczy ogród” 

jest – największym skrócie – spór o autorstwo pewnego utworu. Jaki 
tytuł nosiło opowiadanie, o które toczył się konflikt? 

a. „Każdy kabluje”, 
b. „John Spluwa”, 
c. „Czas siejby” 

 
13.     W XVII-wiecznym wydaniu „Księgi Dziewięciorga Wrót” (opisanej przez  

Arturo Pérez-Reverta) znalazły się  zreprodukowane ryciny z księgi, której 
autorstwo przypisywano Lucyferowi. Jej tytuł to: 

a. „Summa diabolica” 
b. „Delomelanikon” 
c. „Ars Diavoli” 

 
14.    Jaką książkę czytał Max Vandenburg („Złodziejka książek”)  w czasie  

podróży pociągiem ze Stuttgartu do Pasing? 
a. „Fausta” W. Goethego, 
b. „Odyseję” Homera, 
c. „Mein Kampf” A. Hitlera 

 
15.   Jaki tytuł nosiła powieśd Paula Sheldona, autora cyklu o Misery, którą 

napisał po wydaniu „Dziecka Misery”: 
a. „Cztery kółka” 
b. „Szybkie samochody”, 
c. „Szybkie kółka” 

 

16. Pewna powieściowa bohaterka napisała nowelkę pt. „Pokuta Aweryli”. 
Na skutek splotu wypadków nowelka ta wygrała konkurs na utwór 
reklamujący… proszek do pieczenia.  Autorką „Pokuty…” była: 

a. Hermiona Granger 
b. Anna Shirley 
c. Natalia Borejko 

 



17.   Jaki tytuł nosi pierwsza książka ukradziona przez Liesel Meminger w 
powieści Markusa Zusaka? 

a. „Tragarz snów”, 
b. „Pies Faust”, 
c. „Podręcznik grabarza” 

 
18.    Jaki tytuł nosił debiut literacki Jenny Fields (matki S.T. Garpa)? 
a.  „Politycznie podejrzana”, 
b.  „Towarzysko podejrzana”, 
c.  „Seksualnie podejrzana” 
 

19.  Anna Wilkes (największa fanka Paula Sheldona) nadała imię Misery, 
swojej ukochanej książkowej bohaterki: 

a. krowie 
b. kurze 
c. świni 

 
20.  Jeden z bohaterów powieści  C.R. Zafona - Gustavo Barceló był: 
a. właścicielem kawiarni „Els Quatre Gats” 
b. pisarzem - autorem „Cienia wiatru” 
c. właścicielem księgarni 


