
Zadanie 4 (dla ambitnych).  Historia komiksu  na świecie i w Polsce 

1. Czy komiksem można nazwać? 

a. gazetowe paski 

b. kolorowe zeszyty 

c. powieści graficzne 

d. wszystkie wymienione 

2. Która nazwa dotyczy japońskiego komiksu? 

a. fumetti 

b. bande dessiree 

c. kepregeny 

d. manga 

3. Które zabytki przypominają komiksy? 

a. grecka ceramika 

b. kolumna Trajana 

c. staroegipskie sarkofagi 

d. Drzwi Gnieźnieńskie 

e. wszystkie wymienione 

4. Z czym badacze komiksu wiążą jego początki? 

a. wynalezienie papieru 

b. odkrycie Ameryki 

c. wynalezienie druku 

d. zastosowanie kolorowego druku 

5. Dlaczego zaczęto tworzyć druki z ilustracjami? 

a. trafiały do analfabetów 

b. były zrozumiałe dla dzieci 

c. lubili je ludzie wykształceni 

d. zalecali je duchowni 

6. Kogo uważa się za ojca europejskiego 

komiksu? 

a. Charlesa H. Rossa 

b. Christophe’a 

c. Rodolphe’a Topffera 

d. Williama Hogartha 

7. Jak nazywał się pierwszy bohater komiksowy 

amerykańskiej prasy? 

a. Zielony Potworek 

b. Żółty Bobas 

c. Czerwony Mandaryn 

d. Brązowy Bruno 

8. Kto nie był bohaterem komiksu? 

a. Tintin 

b. Flash Gordon 

c. Dick Tracy 

d. Terry Lee 

9. Jak nazywał się polski odpowiednik 

Supermana? 

a. Burzan 

b. Siłowiec 

c. Nadczłowiek 

d. Superchłop 

10. Jakie zagrożenia niosą komiksy? 

a. wtórny analfabetyzm 

b. nakłaniają do przestępstw i przemocy 

c. kreują atmosferę okrucieństwa i oszustwa 

d. stymulują niezdrowe fantazje 

11. Z jakiego kraju pochodzą bohaterowie 

Asteriks i Obeliks? 

a. Belgia 

b. Francja 

c. Portugalia 

d. Szwajcaria 

12. Co jest humorystycznego w parach bohaterów 

Kajko i Kokosz, Pat i Pataszon, Asteriks i 

Obeliks? 

a. podobieństwo 

b. różnica 

c. kontrast 

d. cechy zwierzęce 

13. Jakiego miasta szukał po całym świecie 

bohater „Przygód Koziołka Matołka”? 

a. Wyszogrodu 

b. Złotyryi 

c. Pacanowa 

d. Kozienic 

14. W jakim czasopiśmie ukazywały się przygody 

profesora Filutka autorstwa Zbigniewa 

Lendgrena? 

a. Przyjaciółka 

b. Przekrój 

c. Świat Młodych 

d. Filipinka 

15. Który bohater komiksowy nigdy nie istniał? 

a. Człowiek Paroovka 

b. Siniaczek Wygłupiaczek 

c. Wilq Superbohater 

d. Thorgal 

e. Sioban 


