
QUIZ LITERACKI "CZY PRZEMINĘŁO Z CZASEM... CZYLI LITERATURA Z WIELKĄ HISTORIĄ
W TLE"

REGULAMIN

1. Którą z kampanii militarnych Karola
Wielkiego opisuje chanson de gest "Pieśń
o Rolandzie"?

a) wyprawę przeciw Sasom

b) wyprawę przeciw Frankom

c) wyprawę hiszpańską

d) wyprawę włoską

2. We dworze Podkomorzego pamiętną
wiosną 1812 roku stacjonowały (w
przerwie marszu na Moskwę) sztaby
dowódców napoleońskich. Który z
wymienionych nie zatrzymał się w
progach Soplicowa:

a) generał Kazimierz Małachowski

b) generał Michał Grabowski

c) generał Karol Kniaziewicz

d) generał Józef Zajączek

3. Akcja powieści Jamesa Jonesa "Stąd do
wieczności" rozgrywa się na Hawajach w
koszarach armii amerykańskiej tuż przed
japońskim atakiem na Pearl Harbour. Jej
główny bohater szeregowiec Prewitt,
karany jest przez swego dowódcę za:

a) dezercję z jednostki

b) romans z żoną kapitana

c) odmowę udziału w walkach bokserskich

d) śmiertelne pobicie kolegi

4. Cykl powieściowy Haliny Popławskiej o
Afrze Tukanowicz, która ucieka przed
wymuszonym małżeństwem do Francji,
pod opiekę żony Ludwika XV - Marii
Leszczyńskiej, obok ciekawej fabuły daje
czytelnikowi możliwość poznania historii
XVIII-wiecznej Europy. Jakie znaczące
dla dziejów wydarzenie zostało opisane na
kartach powieści?

a) pierwszy rozbiór Polski

b) wojna o tron Polski

c) wojna o sukcesję austriacką

d) kampania turecka

5. Jak nazywała się stolica Boga
Słonecznej Tarczy, zbudowana na rozkaz
faraona Echnatona? Miasto to opisane
zostało w powieści Miki Waltariego
"Egipcjanin Sinuhe"

a) Teby

b) Heliopolis

c) Memfis

d) Achetaton

6. W powieści "Nędznicy" Wiktora Hugo
przedstawione są burzliwe dzieje Francji
po 1815 roku. Jeden z bohaterów,
ukochany Kozety - Mariusz, bierze udział
w:

a) bitwie pod Waterloo

b) rewolucji lipcowej 1830

c) walkach Wiosny Ludów 1848

d) powstaniu paryskim 1832

7. Jak nazywał się historyczny
pierwowzór bohatera powieści Aleksandra
Dumasa "Trzej muszkieterowie" -
d'Artangana?

a) Henri d'Aramitz

b) Jean du Peyrer

c) Charles de Batz

d) Armand de Sillegue

8. Fabuła sensacyjnej powieści Kena
Folletta "Igła" osnuta jest wokół prób
odkrycia przez Trzecią Rzeszę planów
inwazji i miejsca desantu aliantów na
Europę. Gdzie Henry Faber - pseudonim
"Die Nadel", odnalazł makiety obiektów
wojskowych i broni, które miały
wprowadzić Niemców w błąd?

a) na brzegach Wyspy Sztormów

b) w hrabstwie Norfolk

c) w okolicach Dover

d) w hrabstwie Devon

9. Kto jest autorem wiersza o samotnie
ginących powstańcach z warszawskiego
getta, z którego pochodzi przytoczony
fragment?

...Czasem wiatr z domów płonących
Przynosił czarne latawce,

Łapali skrawki w powietrzu
Jadący na karuzeli.

Rozwiewał suknie dziewczynom
Ten wiatr od domów płonących,

Śmiały się tłumy wesołe
W czas pięknej warszawskiej niedzieli...

a) Krzysztof Kamil Baczyński

b) Tadeusz Gajcy

c) Czesław Miłosz

d) Zbigniew Herbert

10. Scarlet O'Hara przyjęła oświadczyny
Karola Hamiltona w dniu wybuchu wojny
secesyjnej. Kiedy doszło do ślubu tej
pary?

a) 1 maja 1861 r.

b) 1 kwietnia 1862 r.

c) 30 maja 1862 r.

d) 30 kwietnia 1861 r.

11. Sensacyjna powieść Jacka Higginsa
"Orzeł wylądował" opowiada o próbie
uprowadzenia przez niemiecki oddział
specjalny angielskiego premiera w
listopadzie 1943 r. Gdzie Winston
Churchill miał spędzić weekend, na który
zaplanowane było porwanie?

a) w Sheringham

b) w Hobs Edn

c) w Studley Grange

d) w King's Lynn

12. Jakie wydarzenie historyczne stanowi
oś intrygi w powieści Kena Folletta "Filary
Ziemi"?

a) zabójstwo arcybiskupa Tomasza
Becketta

b) małżeństwo Henryka II z Eleonorą
Akwitańską

c) śmierć następcy angielskiego tronu w
katastrofie statku

d) druga krucjata krzyżowców

13. W powieści "Ogniem i mieczem"
Henryka Sienkiewicza, pan Zagłoba
odwozi uratowaną z Rozłogów Helenę
Kurcewiczównę do twierdzy, gdzie
dziewczyna ma bezpiecznie czekać na
Skrzetuskiego. O jaką warownię chodzi?

a) Bar

b) Brześć

c) Łubnie

d) Zbaraż

14. "Król szczurów" Jamesa Clavella to
przejmująca opowieść o losach jeńców
wojennych w japońskim obozie Changi.
Jaki stopień wojskowy nosi tytułowy
bohater książki - Król?

a) szeregowy

b) kapral

c) sierżant

d) porucznik

15. W jakiej bitwie odniósł ranę książę
Andrzej Bołkoński, bohater epopei Lwa
Tołstoja "Wojna i pokój"?

a) nad Berezyną

b) pod Wilnem

c) pod Moskwą

d) pod Borodino

16. Jak nazywał się jeden z bohaterów
powieści Aleksandra Dumasa z cyklu
"Pamiętniki lekarza", który miał okazję
obserwować 14 lipca 1789 roku zburzenie
Bastylii?

a) Józef Balsamo

b) Anioł Pitou

c) Alessandro Caglistro

d) Olivier de Charny

17. Jak nazywał się sudański przywódca,
następca Mahdiego, uwieczniony w
powieści "W pustyni i w puszczy" Henryka
Sienkiewicza:

a) Smain

b) Nur-el-Tadhil

c) Abdullahi

d) Idrys

18. Kim był Amerykanin Robert Jordan,
ochotnik w hiszpańskiej wojnie domowej,
bohater powieści Ernesta Hemingwaya
"Komu bije dzwon"?

a) zawodowym żołnierzem

b) dziennikarzem

c) lekarzem

d) profesorem

19. Pod czyim dowództwem służył w armii
konfederackiej pierwszy mąż Scarlett
O'Hara - Karol Hamilton?

a) P. G. T. Beauregarda

b) Roberta E. Lee

c) Wade'a Hamptona

d) Johna B. Hooda

20. Który z wymienionych poniżej
drugoplanowych bohaterów powieści
Henryka Sienkiewicza "Qvo vadis" nie jest
postacią historyczną?

a) Akte

b) Pomponia Grecyna

c) Chilon Chilonides

d) Poppea Sabina

21. Za jaki czyn Erlend syn Mikołaja,
bohater powieści "Krystyna córka
Lawransa", został skazany na śmierć
(kara została zamieniona na konfiskatę
majątku i utratę piastowanych godności)?

a) za uwiedzenie przyrzeczonej innemu
dziewicy

b) za spowodowanie śmierci swojej
kochanki Eliny córki Orma

c) za udział w spisku przeciw królowi
Magnusowi

d) za okaleczenie Haakona z Gimsaru,
który uwiódł jego córkę

22. Cykl sześciu powieści Maurice Druona
o historii XIV-wiecznej Francji nosi tytuł
"Królowie przeklęci". Tytułową klątwę
rzucił na króla Filipa Pięknego wielki
mistrz templariuszy Jakub de Molay. Kogo
jeszcze przeklął na chwilę przed śmiercią
na stosie?

a) papieża Benedykta XI i Gotfryda de
Charny

b) Hugona z Pairaud

c) papieża Klemensa V i potomków Filipa do
trzynastego pokolenia

d) rycerza Wilhelma de Nogaret

23. W jakiej bitwie pierwszej wojny
światowej zginął Walter - syn Ani Shirley i
Gilberta Blythe?

a) nad Marną pod Paryżem

b) pod Caporetto

c) pod Verdum

d) pod Courcelette nad Sommą

24. W powieści Henryka Sienkiewicza
"Krzyżacy" Zbyszko z Bogdańca udał się
do Malborka po list żelazny, umożliwiający
mu poszukiwania Danusi Jurandówny w
Szczytnie. Jakie wydarzenie udaremniło
wydanie mu tego dokumentu?

a) wybuch wojny krzyżacko-polskiej

b) śmierć królowej Jadwigi

c) rozpoczęcie wojny ze Żmudzią

d) śmierć wielkiego mistrza zakonu
Konrada von Jungingena
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