
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ANDRYCHOWIE 

KONKURS Z WIEDZY O JOSEPHIE CONRADZIE 
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1. W jakim mieście urodził się Joseph Conrad? 

……………………………………………………………….. 

2. Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Josepha Conrada? 

………………………………………………………………….. 

3. Kim był ojciec Josepha Conrada? 

……………………………………………………………………. 

4. Dlaczego J.C. znalazł się w dzieciństwie na północy Rosji? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dlaczego 17-letni Conrad wyjechał do Francji? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kiedy Conrad zaczął poznawać język angielski, w którym pisał swoje dzieła? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakim stopniem zakończył karierę marynarza brytyjskiego? 

……………………………………………………………………………… 

8. Jaki tytuł nosi pierwsza powieść Conrada? 

……………………………………………………………………………… 

9. Jak długo pisał Conrad swoją pierwszą powieść? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Ile miał lat kiedy rozpoczął twórczość literacką? 

………………………………………………………………………………. 

11.  Jak nazywamy literaturę o tematyce morskiej, do której należy wiele spośród utworów Conrada? 

……………………………………………………………. 

12.  Jaki tytuł nosi powieść Conrada o oficerze marynarki, który opuścił powierzony sobie statek? 

………………………………………………………… 



13.  J.C. nazywany jest człowiekiem trzech kultur. Jakich? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

14.  Kto był ulubionym poetą J.C.? 

…………………………………………………………………….. 

15. Wymień 3 tytuły utworów Conrada (oprócz „Jądra ciemności”) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Jaki jest związek Conrada z Krakowem? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Kiedy Conrad wyjechał z Polski (dokładna data)? 

……………………………………………………………………………………………………. 

18. Ile razy J. Conrad odwiedził Polskę będąc na emigracji? 

………………………………………………………….. 

19. Co znajduje się w centralnej części herbu rodowego Conrada? 

…………………………………………………………. 

20. Kiedy Korzeniowski użył po raz pierwszy pseudonimu Joseph Conrad? 

…………………………………………………………….. 

21. Jaki tytuł nosi powieść Conrada, której bohaterem jest rosyjski agent, organizujący akcje 

terrorystyczne w Londynie?  

…………………………………………… 

22. Dokończ cytaty i napisz z jakich dzieł Conrada pochodzą:  

"Człowiek jest zdumiewający, ale ………………………………………………………" - 

"Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga –…………………..” - 

"Wiara w nadnaturalne pochodzenie zła jest zbyteczna. Ludzie sami ………………………………………………” 

- 

23. Jaki związek z Conradem ma cykl filmów  Ridleya Scotta pt. „Obcy”? 

………………………………………………………………………………….. 



24.  Kto spośród polskich pisarzy współczesnych Conradowi najmocniej oskarżał go, że wyrzekł się 

polskości? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

25. W jakim afrykańskim kraju pracował Conrad i na czym polegała jego praca? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

26.  Co spowodowało  wyjazd Conrada z Afryki i jego powrót do Anglii? 

……………………………………………………………………………………………………… 

27. Jaką pracę wykonywał młody Conrad na statku „Saint Antoine” i na jakiej trasie pływał ten 

żaglowiec? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. Dlaczego Conrad próbował popełnić samobójstwo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

29. Co stało się ze statkiem „Palestine”, na którym płynął Conrad do Bangkoku? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. Po śmierci wuja Conrad otrzymał spory spadek, a jednak niemal do końca życia pisarz borykał się z 

trudnościami finansowymi. Co było ich przyczyną? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

31. Jaki zaszczyt spotkał Conrada w 1924 r., na krótko przed śmiercią? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

32. Jakie nazwisko nosi główny bohaterem kilku utworów Conrada, doświadczony marynarz, często 

utożsamiany z Josephem Conradem. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 


