Alicja w Krainie Czarów – zestaw pytań i odpowiedzi do turnieju klas 2019
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pytanie
Jak miała na imię kotka Alicji?
Jakich przedmiotów nadobowiązkowych
uczył się w szkole Żółwiciel?
W co zamieniło się dziecko Księżnej?
Co było niezwykłą umiejętnością
Kota z Cheshire?
W jaki sposób mysz postanowiła wysuszyć
swoich towarzyszy?
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Jaką moc miał grzyb Pana Gąsienicy?
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Z kim Alicja ćwiczyła Kadryl z Homarami?
O co został oskarżony Walet?
Do czego tendencję miał Suseł?
Ile razy w trakcie trwania akcji książki
Alicja zmieniała wzrost?
a) 9 razy b) 18 razy c) 27 razy d) 36 razy
Za kogo przez Gołębicę została wzięta
Alicja?
Wszyscy tutaj jesteśmy szaleni.
Ja jestem szalony.
Ty jesteś szalona - kto to powiedział?
Na czym polegała niezwykłość zegarka
Kapelusznika?
Czy siostry z opowieści Susła nosiły imiona:
Elsa, Lena i Tatiana?
W jaką grę Alicja grała z Królową?
Jakie zdanie Królowa wypowiadała
najczęściej?
Czym naprawdę byli Król, Królowa i ich
dwór?
Kto lubił we wszystkim
znajdować morały?
a) Królowa b) Walet c) Księżna
d) Kapelusznik
Pod jakim imieniem i nazwiskiem została
wydana książka o przygodach Alicji?
W którym roku powstał film animowany
wytwórni Disney na podstawie książki
Alicja w Krainie Czarów?
Jaki kolor oczu miał królik?
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odpowiedź
Dina
Francuskiego, muzyki i prania
W prosiaka (małą świnkę)
Potrafił znikać, czasem zostawał
widoczny tylko jego uśmiech
Opowiadając im długą historię
Jedna jego strona powiększała,
a druga pomniejszała (po zjedzeniu)
Z Gryfem i Żółwicielem
O kradzież ciast
Do zasypiania
a) 9 razy
Za węża
Kot z Cheshire
Wskazywał dni zamiast godzin
nie
W krykieta
Ściąć mu/jej głowę!
Talią kart

c) Księżna

Lewis Carrol
W 1951 roku
różowy
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Kiedy Alicja wypowiedziała zdanie:
„Czy nie miewają koty
na nietoperze ochoty”
Dlaczego Żółwiciel nazwał swojego starego
nauczyciela Ostrygą?
Kto został wezwany na pierwszego
świadka?
Do kogo król powiedział:
„Jesteś bardzo nędznym mówcą”
Kto zagrał postać Kapelusznika
w amerykańskim filmie z 2010 roku
w reżyserii Tima Burtona?
Jak naprawdę nazywał się autor Alicji
w Krainie Czarów?
Autor Alicji w Krainie Czarów był
wykładowcą w oksfordzkim Church College
Jaki przedmiot był jego specjalnością?
Ile razy Alicję w Krainie Czarów
tłumaczono na język polski?
a)3 b)5 c)7 d)14
Na ile języków tłumaczono Alicję w Krainie
Czarów?
a)14 b)27 c)125 d)468
Ilustracje do książki wykonał jeden
z najbardziej znanych malarzy – surrealista
(autor np. Płonącej żyrafy)
Czyj rysunek zamieszczamy na tym
slajdzie?
Autor Alicji w Krainie Czarów
Charles Ludwige Dodgson żył w latach:
a) 1832 – 1898
b) 1856 – 1914
c) 1899 – 1944
Pierwowzorem Alicji była pewna
dziewczynka, której pan Dodgson w czasie
rejsu łodzią po Tamizie opowiedział
historię
Ta dziewczynka nazywała się:
a) Alicja Czarodziejka
b) Alice Liddell
c) Alicja Carroll
d) Dina Dodgson
Jaki tytuł nosi druga część przygód Alicji?

Kiedy spadała w dół króliczej nory
Ponieważ był ostry
Kapelusznik
Do Kapelusznika
Jony Depp
Charles Dodgson
Matematyka

c) 7

c) 125

Salvador Dali

a) 1832 - 1898

b) Alice Liddell

Alicja po Drugiej Stronie Lustra
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W pierwszej książce o przygodach Alicji
występuje talia kart
A w drugiej?
Kto Alicji wytłumaczył zasady kadryla?
Jak Królowa zareagowała na atak
Kucharki?
W jakim obcym języku Alicja
wypowiedziała jedno z pierwszych zdań do
Myszy?
Jak nazywał się rozdział, w którym Alicja
poznała pana Gąsienicę?
Czyj kapelusz chciał przymierzyć kot?
Do czego Gołębica porównała Alicję po
przygodzie z grzybem?
Jakie imiona nosiły siostry z historii Susła?
Na jaką literę siostry z opowieści Susła
rysowały?
Jakiego ogrodnika Królowa dzień wcześniej
skazała na ścięcie?
a.)Dwójkę b.)Siódemkę c.)Piątkę
Za co Królowa skazała jednego
z ogrodników, którzy przemalowywali
róże?
Dlaczego Alicja nie potrafiła wyjść przez
drzwi po wpadnięciu do dziury
Kto siedział na grzybie paląc fajkę wodną?
Za kim podążała Alicja w głąb tunelu i co ta
postać niosła?
Jakie zwierzęta służyły jako kije w grze
w krokiety?
Co pozostaje po kocie z Cheshire gdy
ostatecznie znika?
Kto budzi Alicję ze snu?
Czego brakowało Alicji w książce czytanej
razem ze swoją siostrą?
Jakie zwierzątko posiadała Alicja?
Wymień trzy rzeczy które pozwalały Alicji
z zmieniać wielkość po ich zjedzeniu

Szachy
Żółwiciel i Gryf
Nie zwróciła na to uwagi, wcale nie
zareagowała
Francuskim
Rada Pana Gąsienicy (Sprawdzić inne
tłumaczenia!!)
Kapelusznika
Do żmii
Kasia, Jasia i Basia
Na literę -s
Siódemkę(b.)
Za przyniesienie Kucharce sadzonki
tulipanów zamiast cebuli
bo zjadła ciastko i była zbyt duża aby
się zmieścić w drzwiach
Gąsienica
był to biały królik w ubraniu który
niósł kieszonkowy zegarek
flamingi
uśmiech
Jej siostra
ilustracji
kotka
grzyby, marchewka, ciastko

