
„OSKAR I PANI RÓŻA”

- test dla bardzo uważnych czytelników

1. Autorem książki „Oskar i pani Róża” jest:
a) Oscar   Wilde                b) Eric-Emmanuel Schmitt

        c)  Leena Krohn                   d) Ernest Hemingway

2. W jakim wieku tak naprawdę jest Oskar – główny bohater opowieści?
           a)  3 lata                       b) 5 lat
                          c) 10 lat                   d) 15 lat

      3.   Jaką operację przebył niedawno Oskar?  
          a) przeszczep szpiku kostnego                      b) przeszczep serca
                         c) usunięcie zaćmy            d) usunięcie wyrostka robaczkowego

    4.  Jak brzmiał zawodowy pseudonim pani Róży?
          a) Dusicielka  z Langwedocji         b) Rzeźniczka z Limousin  
                          c) Diabolika Sinclair                  d) Suka z Hamburga

5.  Dlaczego kolega Oskara nosił ksywkę Bekon?
           a) bo lubił jajecznicę z bekonem        b) bo był gruby
                          c) bo miał na nazwisko Bekoński           d) bo był poparzony         

6.  O co zapytał Pana Boga Oskar w swoim pierwszym liście?
          a) czy wyzdrowieje            b) kiedy umrze
                        c) czy istnieje raj                 d) czym się zajmują anioły

7.  Jak ciocia Róża pokonała Sarę Bum Bum?
          a) wyturlała ją z ringu          b) założyła pachnącą kominiarkę     
                       c) trzepnęła ją biblią w głowę         d) znajomi sypnęli na nią mąką

8.  Jaką ksywkę nadali koledzy Oskarowi?
          a) Jajogłowy                    b) Einstein
                       c) Pudding                         d) Ciastek
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9.  Na jaką legendę swego kraju powołała się ciocia Róża, proponując aby każdy dzień
     Oskara liczył się jak 10 lat?
          a)  że każdy z piegów na twarzy odpowiada 12 miesiącom życia                                               
          b)  że pogoda ostatnich 12 dni w roku odpowiada pogodzie następnych 12 miesięcy                
          c)  że jeśli zobaczysz 12 bocianów, to będziesz miał 12 dzieci
          d)  że ostatnie 12 godzin roku wróży wydarzenia w roku przyszłym

10.   Którą dziewczynę Oskar pocałował, gdy „skończył 15 lat”?
           a) Peggy Blue                  b) Sandrine
                         c) Brigitte                           d) pielęgniarkę

11.  Co zaszło podczas tego pierwszego pocałunku?
           a) Oskarowi zrobiło się niedobrze           b) dziewczyna zaczęła się dusić
                         c) Oskar połknął gumę do żucia             d) dziewczyna skręciła sobie nogę

12.  Jaka płytę dostał Oskar w prezencie od rodziców?
           a) Kopciuszka                 b) Dziadka do orzechów
                        c) Beatlesów                      d) Domowe przedszkole

13.  Komu  Oskar dał posłuchać swojej płyty?
          a) Bekonowi                     b) Brigitte
                         c) Peggy Blue                   d) doktorowi

14.  O co poprosił Pana Boga Oskar, gdy „kończył 20 lat”?
          a) o małżeństwo z Peggy Blue       b) o jeszcze miesiąc życia
                         c) o zdrowie dla rodziców            d) o wycieczkę na zawody zapaśnicze

15.  Kto jeszcze, oprócz Oskara, chciał bronić Peggy Blue przed duchami?
          a) Sandrine                      b) Brigitte
                         c) Bekon                           d) Pop Corn

16.   Co niezwykłego było w Peggy Blue?
          a) miała 2 serca               b ) miała 1 nerkę
                         c) była niebieska              d) była żółta

17.  Kogo jeszcze, poza ciocia Różą, Oskar adoptował?
          a) Peggy Blue               b) miśka Bernarda
                         c) Pop Corna                    d)  doktora Düsseldorfa
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18. W jaki dzień Oskar uciekł ze szpitala?
a) w Boże Narodzenie    b) w Wielkanoc

                         c) w Halloween               d) w Sylwestra

19. Jak Oskar zapewnił sobie pomoc kolegów w zorganizowaniu ucieczki?
         a) rozdając zabawki, cukierki i puchówkę       b) modlitwą
               c) oddając czekolady i zawartość skarbonki     d) obiecując, że przywiezie im pizzę

20.  Kto otworzył samochód pani Róży?
           a) Pop Corn                  b) Einstein
                         c) Jajogłowy                   d) Bernard

      21.   Jak podróżował Oskar w samochodzie Róży? 
          a) w bagażniku                         b) na tylnej kanapie
                       c) na podłodze między siedzeniami             d) na dachu

    22.  Czym pani Róża poczęstowała Oskara w domu?
           a) rumem                     b) herbatą z sokiem malinowym
                        c) gorącą czekoladą          d) lemoniadą

23.  Kim był syn pani Róży?
           a) lekarzem w Azerbejdżanie           b) nauczycielem w Kłajpedzie
                         c) kierowcą rajdowym w Paryżu          d) weterynarzem w Kongo       

24.  Jaką figurkę Oskar postawił na stoliku przy swoim łóżku?
           a) aniołka                      b) Matki Boskiej
                        c) św. Mikołaja                d) Hana Solo
 
25.  Jaki prezent dostał Oskar od pani Róży?
          a) nocną lampkę              b) Biblię
                        c) pustynną roślinę           d) figurkę anioła

  26.   Jaką książkę Oskar czytywał razem z Peggy Blue?  
           a) Biblię                         b) Słownik medyczny
                        c) Małego Księcia               d) Ilustrowany Atlas Afryki

   27.  Czego Oskar nie powiedział swojemu lekarzowi?
           a) że nie jest on Panem Bogiem            b) że nie musi czuć się winny
                        c) że pewnie czesze sobie brwi        d) że ma niemodne buty
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28.  Co stało się z Peggy Blue?
          a) umarła                          b) zapadła w śpiączkę
                      c) zmieniła szpital                 d) wyzdrowiała i wróciła do domu

    29.  Kto jest autorem ostatniego listu w książce?
          a) pani Róża                     b) Oskar
                      c) rodzice Oskara                  d) doktor Düsseldorf

    30.  Który z poniższych cytatów nie   pochodzi     z tej książki?

           a) „Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, 
              nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych  
              śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.”                
           b) „Bo są dwa rodzaje bólu […]. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. 
               Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.”
           c) „Ileż rodzajów nędzarzy na biednym świecie – ziemia, to szalona matka szalonych”
           d) „Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się
               życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie,   
               chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, 
               ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć.”
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