
Jane austen
kvízverseny

Idén 200 éves Jane Austen Büszkeség és balítélet címû mûve. 

Olvasd el a szellemes és fordulatokban gazdag regényt angol nyelvû 

eredetiben vagy könnyített olvasmányként, ünnepelj a netherfieldi bál 

színes társaságával, majd csatlakozz bátran játékunkhoz! 

 • nyomtasd ki a kvízsort vagy szerezz egyet könyvtárunk Brit sarok részlegén! 

• Olvasd el Jane austen Pride and Prejudice címû regényét! 

• Kutass a könyvtárban vagy az interneten! 

• Válaszold meg kérdéseinket! 

• Töltsd ki az adataidat is! 

• Keresd meg a könyvtár Brit Sarok részlegét és add le a kitöltött kvízt személyesen! 

• Vegyél részt a sorsoláson, és nyerj értékes nyerményeket!

részletes játékszabályok a British Council honlapján találhatók: 

TAke THe QUIz
1. What was the name of Jane Austen's husband?

2. Where can the Jane Austen Centre be found?

3. What is the title of her last and unfinished novel?

4. Two of Austen's characters have her first name. Who are they?

ABOUT JAne AUsTen

1. Who were the "Janeites"?

2. Was it possible for Jane Austen to travel between stockton and Darlington by train?

3. In which historical period is the novel set?

4. Could the characters of the novel eat an ice cream?

ABOUT THe Age

1. What was the original title of the novel?

2. Who does Lydia Bennet run away with?

3. At what moment does elizabeth Bennet begin to fall in love with Mr. Darcy?

4. Who played Mr. Darcy in the most recent BBC film version?

ABOUT THe nOveL

www.britishcouncil.hu

www.facebook.com/

ReadersCornerFans 

200 éve újra és újra megtörténik a csoda! Mikor a netherfield Park új bérlõre talál a kisváros életében,  minden a feje tetejére áll.

Adataim
név

e-mail

születési év                Irányítószám

Olvasójegy száma

Adatvédelem: A British Council és a versenyben részt vevô könyvtárak  
a kvízûrlapon megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik, harmadik 
félnek tovább nem adják, csak a versennyel kapcsolatos adminisztrációra 
használják, és kérésre eltávolítják adatbázisukból.

az adatkezelési feltételeket elfogadom
Elfogadom a kvízjáték részvételi szabályait (www.britishcouncil.hu)
Feliratkozom a helyi könyvtár és a British Council hírlevelére


