Kvíz ze hry Zaklínač 3 a knih o Zaklínači
část první

více informací o klubu na www.gwint.cz

každá otázka má právě jednu správnou odpověď, za chybně odpovězené otázky se body neodečítají,
správné odpovědi kroužkujte nebo jinak výrazně označte

1) Geralt navštíví jako první vesnici :
a) Bělohrad		

b) Bělomor

c) Bělosad

d) Velen

2) První zakázka na větší zvíře byla na :
a) Gryf		

b) Arcigryf 		

c) Královský gryf

d) Kurolišek

3) Prvním kontaktem ve Velenu při pátrání po Ciri měl být pro Geralta :
a) Landau 		

b) Vachon 		

c) Lars 		

d) Hendrik

4) Jak se jmenuje sídlo Krvavého barona?
a) Bělohrad		

b) Orlohrad		

c) Vranohrad

d) Krvavý hrad

Kvíz byl vytvořen pro členy klubu Gwint Klub, z. s.

5) Jaké je jméno Krvavého barona?
a) Filip Strenger 				b) Thomas Viglo
c) Hans Blackmoore 			

d) Lois Vegenblood

6) V Novigradu se běžně upalovali mágové. Bylo to na náměstí :
a) Melitelé

b) Hierarchy 		

c) Radovidovo

d) Věčného ohně

7) Král Radovid nechal vydloubnout oči čarodějce. Jak se jmenovala?
a) Fringilla Vigo b) Filippa Eilhart

c) Keira Metz

d) Evelin Gallo

8) Mistr mečíř z Novigradu se jmenuje :
a) Harmoni

b) Hitaši 		

c) Hideharu

d) Hattori

9) Navigátor a mág Divokého honu se jmenuje:
a) Caranthir 		

b) Imlerith 		

c) Eredin 		

d) Celethir

10) Oblíbené zvíře Yennefer, v které má Geralt pochopení, je:
a) Mravenečník b) Narval

c) Jednorožec

d) Nosorožec

11) Hra Zaklínač 3: Divoký hon vyšla v roce:
a) 2013		

b) 2014		

c) 2015

d) 2016

Kvíz ze hry Zaklínač 3 a knih o Zaklínači
část druhá

Kvíz byl vytvořen pro členy klubu Gwint Klub, z. s.

více informací o klubu na www.gwint.cz

každá otázka má právě jednu správnou odpověď, za chybně odpovězené otázky se body neodečítají,
správné odpovědi kroužkujte nebo jinak výrazně označte

12) Muž zvaný Zrcadelník je :
a) Percival Schuttenbach 		

b) Vernon Roche

c) Gaunter O´Dimm 			

d) Olgierd von Everec

13) Trpaslík Vimme Vivaldi je známý jako :
a) Kovář		

b) Bankéř		

c) Alchymista

d) Válečník

14) Která z čarodějnic utekla Ciri po souboji na Lysé hoře?
a) Pletana		

b) Vařena		

c) Šeptana		

d) všechny zemřely

15) Co znamená výraz Scoia´tael v obecné řeči :
a) Elfové 		

b) Veverky 		

c) Trpaslíci 		

d) Vlci

16) Peníze, kterými se dá platit ve hře Zaklínač 3 :
a) Orény

b) Florény 		

c) Koruny		

d) Tolary

17) V Zaklínači 3: Divoký hon je mise „Šeptající pahorek“. Jakou část těla
si uřízne místní starosta a dá vám ji?
a) Prst 		

b) Nos 		

c) Ucho 		

d) Penis

18) Jaké z těchto domácích zvířat nemá rádo Geralta?
a) Kočka 		

b) Pes 		

c) Kráva 		

d) Kůň

19) Doplňte: Sekáči z ...
a) Cirrinfolku

b) Wyzimy 		

c ) Cindelmortu d) Crinfridu

20) Co nebo kdo spojil přáním Geralta a Yennefer?
a) Skřítek		

b) Džin

c) Čarodějnice

d) Zrcadelník

21) Jaká vůně je charakteristická pro Yennefer z Vengenbergu?
a) Šeřík a angrešt 			

b) Růže a malina

c) Šípek a broskev			

d) Jasmín a rybíz

22) Jak se jmenuje toto znamení
a) Aard 		

b) Igni 		

?
c) Quen 		

d) Yrden

Kvíz ze hry Zaklínač 3 a knih o Zaklínači
část třetí

Kvíz byl vytvořen pro členy klubu Gwint Klub, z. s.

více informací o klubu na www.gwint.cz

každá otázka má právě jednu správnou odpověď, za chybně odpovězené otázky se body neodečítají,
správné odpovědi kroužkujte nebo jinak výrazně označte

23) Proč dostal Geralt přezdívku „Řezník z Blavikenu“?
a) Zmasakroval mnoho nevinných obyvatel Blavikenu
b) Porazil na místním náměstí skupinu žoldáků a vrahů
c) Kdysi tu vedl řeznictví
d) Geralt nemá takovou přezdívku
24) Doplňte Chivayvo úsloví : „Ty jsi taký kuchař, jako je z kozí řitě...“
a) Xylofon		

b) Pijáno		

c) Klarinet		

d) Houslový klíč

25) Rok vydání první povídky o Zaklínačovi :
a) 1986 		

b) 1990 		

c) 1993 		

d) 1995

26) Původní jméno Geralta, které si vybral jako první znělo :
a) Geralt Roger Eric du Haute - Bellegarde
b) Geralt Bleith Vathogann
c) Geralt Rowen van Vegelblood
d) Geralt ze Čtyřrohu
27) Aelirenn byla známa jako :
a) Sestra Vilgefortze 			

b) Královna elfů

c) Zabiják z Dol Blathanna		

d) Bílá Růže z Shaerraweddu

28) Kdo jsou údajně rodiče Geralta z Rivie :
a) Djabra a Vesemir 			

b) Evelin a Vilgefortz

c) Pavetta a Duny				

d) Visenna a Korin

29) Co znamená název řeky Pontar :
a) Řeka mostů

b) Řeka přístavů c) Řeka mrtvých d) Řeka elfů

30) Král Temerie , Foltest I. měl dceru,její jméno je :
a) Rodna 		

b) Adda 		

c) Lienna 		

d) Cirilla

Kvíz ze hry Zaklínač 3 a knih o Zaklínači
část čtvrtá

více informací o klubu na www.gwint.cz

každá otázka má právě jednu správnou odpověď, za chybně odpovězené otázky se body neodečítají,
správné odpovědi kroužkujte nebo jinak výrazně označte

31) Jméno prokleté humanoidní příšery, kterou Geralt potkal, nezabil
a spřátelil se s ní je :
a) Neville		

b) Niel		

c) Nivellen

d) Nivel

32) Kdo pronesl tuto památnou větu : „Drž hubu blboune nebo ti utáhnu
korzet tak, že si posereš sukni.“ ?
a) Eskel 		

b) Zoltan 		

c) Lambert 		

d) Vesemir

33) Kdo je Julian Alfred Pankratz, vícehrabě de Lettenhove :
a) Stannis 		

b) Marigold 		

c) Regis

d) Olgierd

34) Jakou zbraní byl zabit Geralt z Rivie :
a) Lukem		

b) Mečem		

c) Kopím		

d) Vidlemi

Kvíz byl vytvořen pro členy klubu Gwint Klub, z. s.

35) Kolik korun údajně dlužil v krčmě Rob, muž - který zabil zaklínače :
a) 3 koruny 		

b) 4 koruny		

c) 5 korun		

d) 6 korun

36) Jak se jmenoval lovec odměn, jenž byl zaplacen, aby zabil Cirillu?
a) Rience 		

b) Bonhart 		

c) Cahir		

d) Steffan Skellen

37) Kdo je pravým otcem dívky, které se říká Falka?
a) Vilgefortz				

b) Cahir aep Ceallach

c) Dunny z Maechtu 			

d) Codringher

38) „Bílý plamen tančící na mohylách nepřátel.“ se ve starší mluvě řekne :
a) Morvudd Addan aep Deithwen yn Carn 		
b) Deithwen Addan yn Carn aep Morvudd 		
c) Deithwen Carn yn Addan aep Morvudd 		
d) Addan Morvudd yn Carn aep Deithwen
39) Marcin Przybyłowicz při vývoji Zaklínače 3 působil jako :
a) Grafik		

b) Dabér 		

c) Programátor

d) Skladatel

40) Kdo namluvil Geralta v polštině ve hře Zaklínač 3 ?
a) Lesław Żurek				
c) Jacek Rozenek

b) Andrzej Chudy

			d) Paweł Szczesny

Kvíz ze hry Zaklínač 3 a knih o Zaklínači
rozstřel

Kvíz byl vytvořen pro členy klubu Gwint Klub, z. s.

více informací o klubu na www.gwint.cz

Tyto otázky třeba dávat po jedné, vždy na rozstřel v případě nerozhodnosti vůči všem klubovnám.
Pokud všichni odpoví správně nebo všichni špatně, otázka se vynechává a jde se na další. Takto se pokračuje, dokud nejsou nerozhodnutí rozstřeleni. Vždy jde o popis erbu a uhádnutí, kterému království
patří. Bez možnosti nápovědy.

1) „Bílé lilie na černém pozadí.“ (Temerie)
2) „Zlaté slunce s lidskou tváří se zlatými a bílými paprsky na černém pozadí“ (Nilfgaard)
3) „Žlutočervený stonek vinné révy se dvěma hrozny a dvěma listy na zeleném pozadí.“ (Toussaint)
4) „Modrá sekera na bílém pozadí.“ (Skellige)
5) „Tři zlatí lvi na modrém pozadí.“ (Cintra)
6) „Dvě černá zkřížená kladiva na žlutém pozadí.“ (Mahakam)
7) „Tři zlaté klíče na stříbrném kroužku na červeném pozadí.“ (Novigrad)
8) „Černý jednorožec s červeným rohem a kopyty na žlutém pozadí.“
(Kaedwen)
9) „Černá orlice s červeným zobákem a drápy na žlutém pozadí.“ (Rivie)
10) „Dvouhlavá bílá orlice se žlutým zobákem a drápy na červeném pozadí.“ (Redanie)

