
Zadanie 3.  

Znamy i lubimy Tytusa 
test ze znajomości komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek” 

 
1. Jakiego pseudonimu używał autor komiksów? 

a. Wujek Henio 

b. Dziadek Jurek 

c. Papcio Chmiel 

2. Od którego roku ukazuje się komiks „Tytus, 

Romek i A’Tomek”? 

a. 1957 

b. 1200 

c. 2000 

3. Jakie imiona nosi autor komiksów? 

a. Jan Paweł 

b. Henryk Jerzy 

c. Stanisław August 

4. Ile części komiksu powstało do tej pory? 

a. 89 

b. 12 

c. 32 

5. Kim był Tytus? 

a. słoniem 

b. małpą 

c. koniem 

6. Jak nazywał się pojazd używany przez 

bohaterów (patrz Księga XII)? 

a. Smokolot 

b. Bąkolot 

c. Zwierzolot 

7. Jakie zadanie do wykonania przekazał 

Tytusowi bocian? 

a. podrzucić rodzicom małego bociana 

b. ukraść rodzicom kosztowności 

c. oddać rodzicom parę niemowląt 

8. Jakie źródła odkryli Romek i Tytus? 

a. Pesymizmu i  Optymizmu 

b. Alfa i Omega 

c. Iks i Igrek 

9. Jak nazywał się profesor, przyjaciel bohaterów 

komiksu? 

a. prof. Z. Dolny 

b. prof. T. Alent 

c. prof. G. Enialny 

10. Komu kłusownicy sprzedali Tytusa? 

a. kucharzowi 

b. magikowi 

c. fotografowi 

11. Co Tytusowi wyrosło na głowie (patrz Księga 

XIV) 

a. Czub 

b. Fioł 

c. Lok 

12. Ilu baloników użył Tytus, by odlecieć do 

ciepłych krajów? 

a. 10 

b. 20 

c. 50 

13. Przy pomocy jakiego zmysłu Tytus potrafił się 

uczyć? 

a. węchu 

b. wzroku 

c. smaku 

14. Jak się nazywała klinika, w której leczono 

Tytusa? (patrz Księga XVII)? 

a. Poliklinika 

b. Muzylek 

c. Lekania 

15. Przy jakiej ulicy znajdowała się ta klinika? 

a. Głośnej trąby 

b. Cienkiej piszczałki 

c. Napiętej struny 

16. Przed czym Tytus chował się w wodzie? 

a. przed pszczołami 

b. przed policją 

c. przed bandytami 

17. Po co policjant zabrał Tytusa do wozu 

policyjnego? 

a. żeby zbadać go alkomatem 

b. aby Tytus dał mu swój autograf 

c. aby pobrać mu odciski palców 

18. Jaką nagrodę dostał Tytus w konkursie tańca? 

a) puchar 

b) pudełko czekoladek 

c) mydełko marki DISCO 

19. Co kryło się pod nazwą BOA? 

a. Bojowa Organizacja Antyhałasowa 

b. Bezwzględna Opieka Akademicka 

c. Błyskawiczny Odzew Altruistyczny 


