Quiz Przystanek mBank – pytania i odpowiedzi
KATEGORIA ŁÓDŹ
1. Ile km ma ulica Piotrkowska?
a. 1 km b. 4,2 km c. 10,5 km d. 15 km
2. Gdzie powstał pierwszy woonerf w Łodzi?
a. na ul. Piramowicza b. na ul. Zacisze c. na ul. Pogonowskiego d. na ul. 6 sierpnia
3. Kadr, z którego filmu widać na elewacji hotelu Hilton z perspektywy parku Poniatowskiego?
a. Nóż w wodzie b. Pianista c. Miś d. Zakazane piosenki
4. Ile pałaców znajduje się w Łodzi?
a. 27 b. 50 c. 1 d. żaden
5. Jak potocznie nazywa się centrum przesiadkowe wieńczące Trasę W-Z?
a. Stajnia Jednorożców b. Zagajnik Łosi c. Sadzawka Wróżek d. Stajnia Rumaków
6. W Łodzi działa jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii. Czyj pomnik stoi przed wejściem?
a. Andrzeja Wajdy b. Kamery filmowej c. Kota Filemona d. Spóźnionego na pociąg
7. Od którego roku w Łodzi odbywa się Light Move Festival?
a. 1990 b. 2007 c. 2011 d. 2016
8. Który budynek jest nazywany „łódzkim Luwrem”?
a. Pałac Izraela Poznańskiego b. Manufaktura c. Dworzec Łódź Fabryczna d. Pałac Alfreda
Biedermanna
9. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ma kształt:
a. książki b. paragrafu c. tomu akt d. togi
10. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi nosi imię:
a. Katarzyny Kobro b. Władysława Strzemińskiego c. Wilhelma Sasnala d. Magdaleny
Abakanowicz
11. Które miejsce w Polsce zajmuje Łódź pod względem liczby mieszkańców?
a. pierwsze b. drugie c. trzecie d. piąte
12. Łodzianie mówią ekspres na:
a.
b.
c.
d.

autobus zatrzymujący się co drugi lub trzeci przystanek
biuro pożyczek bez poręczenia
zamek błyskawiczny
szybki bieg

13. Czym artystka Joanna Rajkowska przyozdobiła kamienice w Pasażu Róży?
a. lusterkami b. kolorowymi kafelkami c. płaskorzeźbami d. plamami z farby
14. Akcja której powieści toczy się w Łodzi?
a. Ziemi Obiecanej b. Lalki c. Mistrza i Małgorzaty d. Blaszanego Bębenka

15. Z którego łódzkiego dworca wychodzi Cezary Pazura w filmie „Ajlawju”?
a. Łódź Fabryczna b. Łódź Żabieniec c. Łódź Kaliska d. Łódź Chojny
16. Park Staromiejski to inaczej:
a. Park na Zdrowiu b. Park Helenów c. Park Ocalałych d. Park Śledzia
17. Migawka to łódzkie określenie:
a.
b.
c.
d.

nauczycielki języka migowego
biletu miesięcznego komunikacji miejskiej
krótkiego fotoreportażu w gazecie
łódzkiej karty miejskiej

18. Krańcówka to:
a.
b.
c.
d.

kromka chleba odkrojona z brzegu bochenka
wieś, mała miejscowość położona tuż za granicą miasta
stan skrajnego wyczerpania organizmu
przystanek końcowy tramwaju lub autobusu

19. Angielka to według łodzian:
a.
b.
c.
d.

bułka paryska
klacz z rasy koni angielskich pełnej krwi
obywatelka Anglii
mały kufel do piwa

20. Co oznacza słowo galancie?
a.
b.
c.
d.

zbyt elegancko
dużo, ładnie, dobrze
ozdobnie
krzykliwie, bez wyczucia i smaku

21. Trambambula to po łódzku:
a.
b.
c.
d.

popularna gra w bingo
gra w bule
rodzaj stołka, taboretu
piłkarzyki stołowe

22. Czym jest żulik?
a.
b.
c.
d.

drobnym złodziejem, kieszonkowcem
gatunkiem pieczywa
rodzajem gumy do żucia
odmianą napoju na bazie kwasu chlebowego

23. Jak nazywa się Plac, który łączy trzy ulice: Nowomiejską, Legionów i Pomorską?
a. Trzech Krzyży

b. Niepodległości
c. Wolności
d. Bałucki

24. Popularna łódzka „Dętka” to:
a. wystawa miejska w podziemiach Placu Wolności
b. słynna fontanna na Placu Dąbrowskiego
c. alternatywna nazwa Parku na Zdrowiu
d. fragment łódzkiego ZOO

25. Kto siedzi na słynnej ławeczce przy Piotrkowskiej 104?
a. Reymont
b. Rubinstein
c. Tuwim
d. Kościuszko

KATEGORIA MBANK
1. Którego koloru nie ma w logo mBanku?
a. pomarańczowego
b. czerwonego
c. zielonego
d. fioletowego
2. Z jaką organizacją charytatywną współpracuje mBank?
a. Fundacją Gajusz
b. Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
c. Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
d. Polską Akcją Humanitarną
3. W nauce, którego przedmiotu pomaga dzieciom Fundacja mBanku?
a. geografii
b. języka polskiego
c. matematyki
d. wychowania fizycznego
5. W jakich krajach, poza Polską, działa mBank?
a. we Francji i Włoszech
b. w Wielkiej Brytanii i Irlandii
c. w Hiszpanii i Portugali

d. w Czechach i na Słowacji
6. Co, przez 13 lat, było znakiem rozpoznawczym mBanku?
a. kwiatek
b. słońce
c. rekin
d. byk
7. W którym roku uruchomiono w Polsce mBank?
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 1999
8. Czego ikoną jest mBank?
a. rozwiązania przyszłości,
b. mobilności,
c. oszczędności,
d. rodzinności
9. mBank prowadzi kampanię dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, która uświadamia, jak ważna jest
ochrona danych w Internecie. Jedna z kluczowych zasad brzmi:
a. zawsze klikaj w linki w wiadomościach SMS
b. nie otwieraj podejrzanych maili i załączników,
c. aktualizuj oprogramowanie nie częściej niż raz na 3 lata
d. stosuj ten sam PIN do wszystkich posiadanych kart
10. W mBanku możesz:
a. założyć konto bankowe b. zrobić zakład bukmacherski c. skorzystać z usługi car sharing d. wynająć
biurko na godziny
11. Gdzie mieściła się jedna z dotychczasowych siedzib mBanku?
a. w Red Tower b. w Green Horizon c. w Nowej Fabrycznej d. w Forum76
12. Ile trzeba mieć lat, żeby samodzielnie założyć konto w mBanku?
a. 13 b. 18 c. 21 d. 25
13. W logo mBanku widać:
a. pionowe pasy b. kratkę c. kółka d. trójkąty
15. mBank został założony w:
a. Hiszpanii b. Francji c. Stanach Zjednoczonych d. Polsce
16. Ilu pracowników liczy zespół mBanku w Łodzi?
a. 2,5 tys. b. 4 tys. c. 6 tys. d. 8 tys.
17. Ile cyfr ma standardowy numer PIN do karty kredytowej w mBanku?
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8

18. Uczestnicy programu mPotęga organizowanego przez mBank pobili rekord Polski w rozwinięciu
liczby Pi. Ile w przybliżeniu wynosi liczba Pi?
a. 1,24 b. 3,14 c. 6,02 d. 8,11
19. Gdzie można wpłacić pieniądze na konto bankowe?
a. w kiosku b. we wpłatomacie c. w paczkomacie d. w coolomacie
20. mBank to pierwszy bank w Polsce, w którym można płacić za zakupy jeszcze zanim otrzymamy
kartę do konta. Czym w takiej sytuacji można uregulować rachunek w sklepie?
a. czekiem b. dotykowo odciskiem palca c. zbliżeniowo telefonem d. zbliżeniowo specjalnym
breloczkiem
21. Dzięki tej usłudze możesz zapomnieć o gotówce oraz kartach płatniczych – wystarczy smartfon,
dostęp do Internetu oraz aplikacja mobilna mBanku:
a. BLIK
b. KLIK
c. FLIK
d. MLIK
22. Jak nazywa się obecny prezes mBanku?
a. Adam Pers
b. Cezary Stypułkowski
c. Cezary Kocik
d. Krzysztof Dąbrowski
23. mBank notowany jest na:
a. London Stock Exchange b. NASDAQ c. Bovespa d. Giełdzie Papierów Wartościowych
24. Infolinia mBanku jest czynna w godzinach:
a. całą dobę b. 8.00 – 16.00 c. 11.00 – 15.00 d. 7.00 – 19.00
25. Ile cyfr ma numer rachunku bankowego?
a. 10 b. 20 c. 26 d. 36

KATEGORIA BUDYNEK – PRZYSTANEK MBANK
1. Jak nazywa się przystanek tramwajowy obok Przystanku mBank?
a. Łódź Fabryczna
b. Przystanek mBank
c. Nowe Centrum Łodzi
d. Kilińskiego
2. Ile osób będzie pracować w Przystanku mBank?
a. 500
b. 800

c. Ponad 2 tys.
d. 3000
3.
a.
b.
c.
d.

Przy jakiej ulicy mieści się Przystanek mBank?
Nawrot
Kilińskiego
Piłsudskiego
Piotrkowskiej

4. Jedno z pięter w Przystanku mBank ma charakter filmowy – na ścianach pojawiają się sceny z
kultowych polskich produkcji, m.in. o Maksie i Albercie, którzy zostają zahibernowani. O którym
filmie mowa?
a. Seksmisja
b. Kingsajz
c. Rejs
d. Miś
5. Jedno z pięter Przystanku mBank jest w klimacie światowych metropolii. W którym mieście
znajduje się największe lotnisko w Europie?
a. w Paryżu
b. w Warszawie
c. w Londynie
d. w Amsterdamie
6. Jedno z pięter Przystanku mBank jest w klimacie natury i cudów świata. Jak nazywa się najwyższy
szczyt Afryki (który przy okazji zdobi jedną z sali w mBanku)?
a. Kilimandżaro
b. K2
c. Mount Everest
d. Makalu
7. Ile miejsc postojowych znajduje się na parkingu rowerowym przy Przystanku mBank?
a. 10 b. 20 c. 80 d. 188
8. Jaki obiekt sąsiaduje z Przystankiem mBank?
a. EC1 b. Off Piotrkowska c. Katedra d. Dworzec Łódź-Widzew
9. Ile pięter liczy budynek Przystanek mBank?
a. 2 b. 4 c. 5 d. 10
10. Jak nazywa się dzielnica Łodzi, w której znajduje się Przystanek mBank?
a. Łódź Centralna b. Łódź Żabieniec c. Chomiczówka d. Nowe Centrum Łodzi
11. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie nowych technologii. Jak nazywa się
najnowszy iPhone, który miał premierę jesienią 2017 roku?
a. iPhone S b. iPhone Z c. iPhone X d. iPhone 0
12. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie filmowym. Jak nazywa się łódzkie
muzeum gromadzące filmy, plakaty, elementy scenografii oraz inne pamiątki związane z filmem?

a. Semafor
b. Muzeum Miasta Łodzi
c. Muzeum Kinematografii
d. Muzeum Etnograficzne
13. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie filmowym. W którym kultowym filmie
pojawił się cytat: „Nam chodzi o odgłos wydany paszczowo. – Patataj... Patataj... Patataj…”
a. Rejs
b. Ziemia Obiecana
c. Chłopaki nie płaczą
d. Listy do M
14. Na jednej ze ścian w Przystanku mBank widnieje kadr z filmu Jamesa Camerona nagrodzonego w
2010 roku Oscarem i uznanego za najbardziej dochodową ekranizację w historii światowej
kinematografii. O którą produkcję chodzi?
a. Titanic b. Pulp Fiction c. Chłopcy z Ferajny d. Avatar
15. Jedno z pięter w Przystanku mBank jest urządzone w klimacie nowych technologii. Jak nazywa się
najpopularniejszy inteligentny asystent wprowadzony na rynek przez firmę Amazon?
a. Grace b. Alexa c. Systematix d. Tedx
16. Jedno z pięter w Przystanku mBank oddaje klimat światowych metropolii. Po ulicach którego
miasta jeżdżą charakterystyczne żółte taksówki?
a. Berlina b. Madrytu c. Tokio d. Nowego Jorku
17. Na parterze Przystanku mBank codziennie mieli kawę popularny łódzki Coffee Runner. Jakie
państwo jest największym producentem kawy na świecie?
a. Kuba b. Włochy c. Argentyna d. Brazylia
18. Z tarasu na dachu Przystanku mBank widać dworzec:
a. Łódź Żabieniec b. Łódź Chojny c. Łódź Widzew d. Łódź Fabryczna
19. Jednym z wyróżników Przystanku mBank są technologie mobilne. W którym roku została wysłana
pierwsza wiadomość SMS?
a. w 1983 b. w 1992 c. w 2000 d. w 2002
20. Niedaleko Przystanku mBank mieści się słynna łódzka cerkiew. Na terenie którego parku się
znajduje?
a. Parku Moniuszki b. Parku Helenów c. Parku Sienkiewicza d. Parku Dąbrowskiego
21. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie kolorów świata. Jaką barwę ma
„wynaleziona” w tym roku czekolada Ruby?
a. turkusową b. żółtą c. czerwoną d. złotą

22. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie filmowym. Kto zagrał rolę Franza
Mauera w filmie „Psy” Władysława Pasikowskiego?
a. Piotr Adamczyk b. Marek Kondrat c. Bogusław Linda d. Marcin Dorociński
23. Jedno z pięter Przystanku mBank jest urządzone w klimacie kolorów świata. Jaką barwę ma
indygo?
a. czerwono-różową b. żółto-pomarańczową c. niebiesko-fioletową d. szaro-czarną
24. Oszacuj ile mkw. mchu znajduje się na ścianach w budynku Przystanek mBank:
a. 1 mkw. b. 10 mkw. c. 80 mkw. d. 150 mkw.

