Marta Kostecka
KONKURS CZYTELNICZY przeprowadzony w gimnazjum

„Gwynbleidd”
Czyli świat opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
Konkurs zawiera wyłącznie zadania otarte, uczniowie proszeni są o udzielenie krótkich
odpowiedzi na każde z pytań. Na rozwiązanie mają 60 minut.
Zestaw pytań wraz z odpowiedziami:
1. Dlaczego Jeż z Erlenwaldu przybył na zamek w Cintrze?
(Odebrać swoją „niespodziankę”/po Pavettę)
2. Jak nazywały się trzy konie Geralta?
(Płotka x3)
3. Ile wiedźmin nosi mieczy, z czego są zrobione i na co są przeznaczone?
(2 miecze, srebrny i normalny, srebrny na potwory, normalny na resztę)
4. Wymień 3 parafrazy baśni z opowiadań.
(np. ‘Dzikie łabędzie’, ‘Królewna Śnieżka’, ‘Mała syrenka’, ‘Piękna i Bestia’)
5. Gdzie czci się smoka?
(w Zerrikani)
6. Ilu gnomów było w bandzie z Renfri?
(7)
7. Kogo nazywano "Dzierzbą"?
(Renfri)
8. Z jakiej stali wykuwa się wiedźmińskie miecze?
(Meteorytowej)
9. Jak brzmi Biały Wilk w Starszej Mowie?
(Gwynbleidd)
10. Przydomek Geralta?
(Gwynbleidd / Rzeźnik z Blaviken / Biały Wilk)
11. Jak nazywał się szewc, który chciał otruć smoka?
(Kozojed)
12. Jak (w skrócie) Borh nazywał towarzyszące mu Zerrikanki?
(Tea i Vea)
13. Jaki wampir jest podobny do rusałki?
(Bruxa)

14. Jaką bronią posługiwały się Tea i Vea?
(Szablami – ale uznawałam też odpowiedź „mieczami”)
15. Jakiego ptaka Yennefer stworzyła z "dotyku dłoni" Geralta?
(Pustułkę)
16. Z jakiego metalu były wykonane ćwieki, którymi Geralt miał nabijaną
kurtkę?
(Ze srebra)
17. Czym pachniały perfumy Yennefer?
(Bzem i agrestem)
18. Jakiego koloru włosy miała strzyga?
(Rude)
19. Jakie zwierzę przedstawiał medalion Geralta?
(Wilka)
20. Podaj dowolną inną nazwę dopplera?
(Mieniak, Vexling, mimik, podwójniak, bedak)
21. Kim była matka Geralta?
(Czarodziejką - Visenna)
22. Ilu czarodziejów zginęło na górze w Sodden?
(14 według danych z opowiadań, jak ktoś zna sagę 13)
23. Kto podbił Cintrę?
(Nilfgaard)
24. Na jakim instrumencie gra Jaskier?
(Na lutni)
25. Jakiego koloru płaszcz nosi Geralt?
(Czarny)
26. Kto opowiadał Geraltowi bajki w dzieciństwie?
(Vessemir)
27. Gdzie wiedźmin nosi nóż?
(W cholewie/bucie/itp.)
28. Jaki król chciał zdobyć głowę smoka?
(Niedamir)
29. Wymień dwa wiedźmińskie znaki.
(Aard, Quen, Igni, Aksji, Heliotropu, Yrden)
30. Czy Geralt lubi koty?
(Nie)
31. Co było napisane na pucharze z Craag An, w którym Eithne podawała Wodę
Brookilonu?
(Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza... jednym jesteś ty.)

32. Jak nazywała się matka Ciri?
(Pavetta)
33. Jak ludzie inaczej nazywają driady?
(Dziwożony)

Bibliografia: Andrzej Sapkowski zbiory opowiadań o wiedźminie „Ostatnie życzenie” i
„Miecz przeznaczenia”

