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Koci quiz pół żartem, pół serio
1. Czyj kot (w tytule książki) miał dziewięć wcieleń?
2. Dokończ wiersz Szymborskiej:
Wy, co macie zaszczyt mieszkać w Peszcie,/
nigdy kota…
3. Kto ilustrował książkę Adama Włodka „Mruczek w butach”?
4. Kto pisze poezją brzóz i kotów?
5. Imię kota z „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa.
6. Imię kota Tadeusza Konwickiego.
7. Kto napisał wiersz „Rekolekcje dla kota”?
8. Bohumil Hrabal opiekował się kotami w swoim domku letniskowym w… koło Pragi.
9. Koty są czystymi zwierzętami. Kto na ten temat napisał wiersz?
10. W tytule książki Kurta Vonneguta kocia jest… .
11. U Chmielewskiej z kolei kocie są… .
12. Znany ilustrator Józef Wilkom swoją książkę zatytułował „Kici kici…”.
13. Günter Grasz połączył w tytule książki kota z… .
14. Jerzy Janicki ostro potraktował koty, zatytułował swoją książkę „Koty to…”
15. W dwóch książkach Ursuli Le Guin pojawiają się… .
16. „Kot w stanie czystym” pojawia się w książce Terry`ego Pratchetta.
17. U którego poety można kupić kota w worku?
18. „W krainie Kota” umieszcza swoich bohaterów… .
19. Znana aktorka starszego pokolenia maluje koty. O kogo pytam?
20. Inna aktorka Elżbieta Czyżewska miała dwa koty. Podaj ich imiona, no może jedno.
21. Co to jest kocimiętka?
22. Co znaczy kociokwik?
23. Jak smakują kocie języki?
24. Wykonaj krótki koncert kociej muzyki.
25. Gdzie w Kłodzku można spotkać kocie łby?
26. A kot po łacinie.
27. Nasze spotkanie to pierwsze koty za płoty. Co to znaczy?
28. Jakie drzewa okrywają się kotkami?
29. Ile zębów ma dorosły kot?
30. Co to są wibrysy?
31. Jak miał na imię mentor Filemona?
32. Jak ma na imię kot, który jest bywalcem kłodzkiej biblioteki?
33. Jaki wielki wódz bał się kotów?
34. Jak się nazywał francuski kardynał, który część majątku zapisał w testamencie swoim 14-stu
kotom?
35. W jakim wielkim budynku w Warszawie oficjalnie pracują koty?
36. Jak miała na imię egipska bogini przedstawiana w postaci kota lub kobiety z głową kota?
37. Jakiej części garderoby potrzebuje baśniowy kot?
38. Jakie leczenie zalecił choremu kotu doktor z wiersza Jachowicza „Pan kotek był chory”?
39. Jak się nazywał prorok, który odciął rękaw szaty, żeby nie obudzić śpiącego kota?
40. W jakim państwie ulubiony kot władcy mógł liczyć na sarkofag ze swoja podobizną?

