Kvíz ze hry Zaklínač 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) Jací tvorové jsou údajně nejstaršími obyvateli světa Zaklínače:
a) Lidé		

b) Trpaslíci		

c) Gnómové

d) Elfové

2) Jak zemřela Calanthé, zvaná „Lvice z Cintry“:
a) V boji o Cintru		

b) Podlehla zraněním po boji o Cintru

c) Skočila z věže		

d) Byla zabita při útěku z Cintry

3) Pod jakým názvem je též znám „Pahorek čarodějů“:
a) Pahorek dvanácti

b) Pahorek třinácti

c) Pahorek čtrnácti

d) Pahorek patnácti
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4) K jakému klanu patřil král Bran:
a) Tuirseach

b) Drummond

c) an Craite		

d) Dimun

c) Škola Draka

d) Škola Mantikory

5) Jaká zaklínačská škola neexistuje:
a) Škola Gryfa

b) Škola Zmije

6) Když byl Geralt u Calanthé, Crach popisoval bitvu, o jakou bitvu šlo?
a) u Chotěbuz

b) u Twythu

c) u Brenna

d) u Soddenu

7) Kdo podle legend jako první použil „Moc“:
a) Alzur

b) Jan Bekker

c) Dorregaray

d) Eltibald

8) Která z těchto čarodějek nikdy nebyla členkou Lóže čarodějek:
a) Tissaia de Vreis			

b) Keira Metz

c) Assire var Anahid		

d) Sabrina Glevissig

9) Jakými problémy trpěla Yennefer při nástupu do Aretuzy jako adeptka:
a) Měla zohyzděný obličej

b) Měla problémy s chůzí

c) Měla hrbatá záda 		

d) Měla jizvy po celém těle

10) Jak se nazývá sídlo mága Vilgefortze:
a) Montecalvo

b) Rhys-Rhun

c) Nastrog		

d) Stygga
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11) Mezi nejvýznamnější kulty nepatří:
a) Kult Melitelé			

b) Kreveho kult

c) Kult Hemdala			

d) Kult Věčného ohně

12) Kdo vytvořil Ciri velkou jizvu na tváři za pomoci vrhací hvězdice?
a) Leo Bonhart

d) Vattier de Rideaux

13) Kdo byl polním maršálem Nilfgaardské armády?
a) Menno Coehoorn		

b) Joachim de Wett

c) Shilard Fitz-Oesterlen

d) Tibor Eggebracht

14) Triss Ranuncul byla rádkyní:
a) Henselta		
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b) Stefan Skellen c) Rience		

b) Foltesta		

c) Radovida

d) Vizimira

15) Kdo pronesl „Rytíř bez jizvy je kokot a ně hrdina“?
a) Zoltan Chivay			

b) Yarpen Zigrin		

c) Carlo Varese			

d) Dennis Cranmer

16) Kdo byl považován za vůdce „Potkanů“?
a) Giselher		

b) Kayleigh		

c) Reef		

d) Asse

17) Jaké krále zavraždil Letho z Gulety?
a) Demawenda a Foltesta

b) Foltesta a Wizimira

c) Demawenda a Henselta

d) Foltesta a Henselta

18) Přiřaďte správně název znamení a jeho symbol:
a) Igni		b) Aard		c) Yrden		d) Quen
1)

			

2)

a)...........

3)

b) ...........

4)

c) ...........

d)...........

5)
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19) Na západě známého světa Zaklínače se nachází:
a) Velké a Severní moře

b) Velké moře a Modrý oceán

c) Severní a Modré moře

d) Severní moře a Velký oceán

20) Seřaďte země jak jdou od severu k jihu:
a) Lyrie		

b) Cintra 		

c) Redanie		

d) Maecht

		1)......		2)......		3)......		4)......
21) Seřaďte země jak jdou od východu k západu:
a) Nazair		

b) Skellige		

c) Poviss		

d) Kaedwen

		1)......		2)......		3)......		4)......
22) Jak se nazývá hlavní město Redanie:
a) Wizima		b) Novigrad

c) Oxenfurt		d) Tretogor

23) Která řeka protéká Nilfgaardským císařstvím?
a) Pontar		

b) Jaruga		

c) Alba 		

d) Chotla

c) Gwellech

d) Pontar

24) Jaká řeka protéká Blavikenem?
a) Braa 		

b) Buina 		

25) Kde se nachází slavná Oxenfurtská univerzita:
a) V Kaedwenu

b) V Aedirnu

c) v Temerii		

d) V Redanii

26) Mezi přítoky Pontaru nepatří:
a) Dyfne		b) Ismena		c) Ina			d) Liksela
27) Kde se nachází Guleta:
a) V Kaedwenu

b) V Aedirnu

c) v Temerii		

d) V Redanii

c) v Temerii		

d) V Redanii

28) Kde se nachází Kaer Morhen:
a) V Kaedwenu

b) V Aedirnu
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29) Lešij patří mezi:
a) Prokleté		

b) Přeludy		

c) Relikty		

d) Hybridy

c) Axie 		

d) Yrden

30) Pro boj s hrobicí se hodí:
a) Aard 		

b) Igni 		

31) Elixír Zlatá žluva funguje takto:
a) Přidává jedové zranění 		

b) Jed na Geralta nepůsobí

c) Léčí zranění jedem

d) Jed léčí místo aby ubližoval

		

32) K čemu slouží Doppleří odvar?
a) Zvyšuje odolnost proti zranění		

b) Geralt se může změnit na protivníka

c) Zrychluje tvorbu adrenalinu		

d) Zvyšuje poškození kritickým zásahem
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33) Která přísada se nepoužívá k výrobě petardy Severní vítr?
a) Pimentovník b) Fosfor		

c) Drcená perla d) Vévodská voda

34) Co potřebujeme k výrobě Návnady na čerty?
a) Duják		

b) Dlouholez

c) Vraní oko

d) Vlaštovičník

35) Která petarda se nejvíce hodí proti Mlhavcům?
a) Severní vítr

b) Úl			

c) Měsíční prach d) Dračí sen

36) Co zvyšuje zelený mutagen?
a) Útočnou sílu b) Sílu znamení c) Adrenalin

d) Zdraví

37) Dažbogův runový kámen dává šanci na:
a) Podpálení

b) Otrávení

c) Vrávorání

d) Zmražení

38) Jakou barvu má elixír Petriho filtr?
a) Modrou		

b) Červenou

c) Zelenou		

d) Bílou

c) Zatracení

d) Hybridi

c) Utopenci		

d) Mlhavci

39) Endriaga patří do třídy:
a) Hmyzovití

b) Relikty		

40) Mezi nekrofágy se neřadí:
a) Ghúlové		

b) Nekkeři		

