
zlot fanow resident evil

dead autumn 2016 

You have once again stepped into the world of survival horror.
Good luck...

Level: EASY

1. Najmłodszy członek formacji STARS, który dołączył do drużyny w czerwcu 1998 roku to:
a) Jill Valentine,
b) Rebecca Chambers,
c) Richard Aiken.

2. Główną bohaterką filmów inspirowanych serią RE w reżyserii Paula W.S. Andersona jest:
a) Alice,
b) Jill,
c) Claire.

3. Członek oddziału STARS, zdrajca, szantażowany przez Weskera to:
a) Chris,
b) Barry,
c) Brad.

4. Główną postacią w trybie 4th Survivor z RE 2 jest...
a) Leon,
b) ToFu,
c) HUNK.

5. Pierwszą areną wydarzeń w Resident Evil Remake jest:
a) pociąg Ecliptic Express,
b) laboratorium Birkina,
c) willa Spencera.

Fear you can't forget...



6. Josh Stone to jeden z bohaterów:
a) RE 4,
b) RE 5,
c) RE 6.

7. Bliźniaki z RE Code: Veronica (X), Alexia i Alfred noszą nazwisko:
a) Ashcroft,
b) Ashford,
c) Ashton.

8. Lion Ornament, Goat Ornament, Serpent Ornament odnajdziemy grając w:
a) RE 4,
b) RE 5,
c) RE 6.

9. Spencer Rain to statek nazwany imieniem założyciela korporacji Umbrella. Jest jednocześnie 
areną gry jednej z części Resident Evil - której?
a) RE Dead Aim,
b) RE Gaiden,
c) RE Survivor.

10. RE Marhawa Desire to:
a) manga,
b) cykl nowel opartych o RE,
c) film CGI oparty o serię.

Fight your fears and survive...

Level: NORMAL

11. Aby uruchomić tramwaj w RE3 nie potrzebujemy:
a) Battery,
b) Fuse,
c) Oil Additive,
d) Power Cable.

12. Tatuaż Billy'ego Coena układa się w napis:
a) Let Me Live, 
b) Mother Love, 
c) Queen of Life,
d) King of Jungle.



13. RE 3. Z jakiej okazji na komisariacie RPD zorganizowano przyjęcie?
a) urodziny Marvina, 
b) urodziny komendanta Ironsa,
c) rozpoczęcie pracy w policji Raccoon przez Leona,
d) rozpoczęcie pracy w STARS przez Rebeccę.
 

14. W jaki sposób zdobyć jeden ze skarbów w RE5, „Heart of Africa”?
a) należy wbić nóż w serce ogłuszonemu Lickerowi-β,
b) „Heart of Africa” znajduje się w wulkanie – końcowej arenie walki z Weskerem,
c) należy pokonać Weskera w określonym czasie podczas walki „dwóch na dwóch”,
d) należy spalić w piecu pierwszego bossa (Uroboros Mkono).

15. BOW, czyli broń bioorganiczna była tworzona z myślą o wykorzystaniu w jej walce. 
Eksperymentom poddawano ludzi, zwierzęta a nawet rośliny. W praktyce tylko niewielki procent
nosicieli okazywał się być przydatny na polu walki - część potworów można było wprost 
zaprogramować do wykonania powierzonego zadania, innych zaś w żaden sposób nie dało się 
kontrolować. Niektóre powstały wskutek przypadkowych mutacji, inne były efektem celowych 
genetycznych manipulacji. Którego z przeciwników nie można zaliczyć do BOW?
a) Grave Digger,
b) Neptun, 
c) Hunter,
d) Yawn.

16. Claire Redfield przybyła do Raccoon City w poszukiwaniu swojego brata. Gdzie w tym czasie 
naprawdę przebywał Chris?
a) w Kanadzie,
b) w Afryce,
c) w Waszyngtonie,
d) w Europie.

17. Gdzie znajdowała się Sheena Island?
a) blisko kontynentu europejskiego,
b) nieopodal Antarktydy,
c) na Oceanie Spokojnym – okolice wybrzeża Australii,
d) przy zachodnim wybrzeżu USA.

18. Rozpoznaj autora poniższego dokumentu:

How could this have happened Barry? The town's been overrun by zombies and has literally become a nightmare on 
earth.
As you know, my concern for this town is as great as your own. I have waited for your arrival on the assumption you 
were still in the area, but the threat of my shop being overwhelmed by zombies has become too great.
I've already distributed the majority of weapons and ammo to the town's survivors including the Raging Bull you 
special ordered. I hope you understand, given the circumstances.
At any rate, I have no intention of pointlessly sacrificing my life and will be retreating to Stone Ville.

If you get this message, meet me there. We'll go fishing... 



a) Chris Redfield,
b) Joe Kendo, 
c) Robert Kendo,
d) Brad Vickers.

19. W jakich okolicznościach doszło do infekcji, a następnie mutacji Alexandra Ashforda w potwora
zwanego Nosferatu?
a) Alexander celowo zainfekował się wirusem T-Veronica, by stać się silniejszym i objąć 
przewodnictwo nad korporacją Umbrella,
b) Ashford zaraził się przypadkiem wirusem przez nieostrożność podczas pracy,
c) Alexander ciężko zachorował i jedynym ratunkiem było podanie eksperymentalnego wirusa,
d) dzieci Alexandra, Alexia i Alfred w akcie zemsty zainfekowały ojca wirusem T-Veronica.

20. Chris oraz Claire Redfield są właścicielami ubrań z naszytym logo "Made in Heaven". Logo 
to przedstawia anioła trzymającego w rękach:
a) miecz,
b) wagę,
c) bombę,
d) tarczę.

In the darkness lies your fears...

Level: HARD

      21. Tyrell Patrick NIE BYŁ:
a) zamieszany w handel bronią,
b) supervisorem Umbrelli,
c) czarnoskórym członkiem UBCS,
d) członkiem oddziału UBCS – Delta,
e) byłym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej.

22. Ta minigra, wydana w Japonii nosiła tytuł „Ada the Spy”. Pod jaką nazwą znamy ją w Europie?
a) Separate Ways,
b) Desperate Escape,
c) Memories of a Lost City,
d) Assignemt: Ada,
e) Another Order.

23. RE1. Jakiego koloru oczy powinien mieć tygrys?
a) niebieskie i zielone,
b) żółte i czerwone,
c) czerwone i niebieskie,
d) zielone i czerwone,
e) żółte i zielone.



24. RE 6. Który z utworów muzyki klasycznej odgrywa na pianinie w jednej ze scen Jake Muller?
a) Etiuda Rewolucyjna (Chopin),
b) Requiem (Mozart)
c) fragment 9 Symfonii Beethovena,
d) Dla Elizy (Beethoven),
e) Marsz Pogrzebowy (Chopin).

25. „Monica, jeden z naukowców Umbrelli świadoma rozprzestrzeniania się infekcji w mieście 
próbuje uciec z laboratorium, zabierając ze sobą G-embriona”. Oś którego ze scenariuszy RE 
Outbreak stanowi ten fragment?
a) The Hive,
b) Decisions, Decisions,
c) Below Freezing Point,
d) Hellfire,
e) Outbreak.

26. RE3 jest grą nieliniową. W zależności od naszych poczynań, możemy spotkać lub nie danego 
bohatera w określonej lokacji czy też uniknąć konfrontacji z Nemesisem. W końcowej 
części rozgrywki dochodzi do spotkania Nemesisa z Jill pod Dead Factory. Możemy 
zeskoczyć z mostu lub zepchnąć Nemesisa z mostu. Co się stanie, gdy nie wybierzemy 
żadnej z tych opcji?
a) podejmą walkę i oboje spadną z mostu,
b) Nemesis podczas walki straci równowagę i spadnie z mostu,
c) Nemesis zaatakuje Jill i spadnie ona z mostu,
d) Jill zginie w wyniku ataku Nemesisa,
e) Jill ogłuszy Nemesisa i ucieknie do Dead Factory. 

27. Fragment tej relacji pochodzi z RE 4. Kto jest jej autorem?
The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter 
what happens. I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my
style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while.
Here's what I know so far. Osmund Saddler's cult is known as Los Illuminados. They've 
resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas (…)

a) Ada Wong,
b) Leon S. Kennedy,
c) Luis Sera,
d) Jack Krauser,
e) Albert Wesker.

28. „Tyrant R” to synonim:
a) T-078,
b) T-091,
c) T-092,
d) T-001,
e) T-0400TP.

29. Wesker's Report to trwający około 20 minut film, zmontowany z ujęć przedstawiających 
wydarzenia z RE 1, RE 2 oraz RE 3. Narratorem wydarzeń jest Albert Wesker. Kto użyczył 
głosu dowódcy jednostki STARS w tym materiale?



a) Roger Craig Smith,
b) Richard Waugh,
c) Jason O'Mara,
d) D.C. Douglas,
e) Peter Jessop.

30. Ten potwór to odmiana huntera II. Jego skóra jest w fioletowych odcieniach, dodatkowo 
poprzez atak szponami może zatruć ofiarę. Jak nazywa się ten przeciwnik, który staje nam na 
drodze m. in. w RE Code Veronica (X)?
a) seeker,
b) sweeper,
c) stinger,
d) spitter,
e) stalker.
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