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IX  

Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę z historii kina. 

Odpowiedzi na wszystkie pytania bez trudu odnajdziesz w „Elementarzu”. 

Mała podpowiedź  

– za każdym razem tylko jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna! 

 

1. Za moment narodzin kina przyjmuje się datę pierwszej publicznej projekcji filmów braci 

Lumière, która miała miejsce w paryskiej Grand Café 28 grudnia roku… 

a) 1895 

b) 1985 

c) 1896 

 

2. Polski wynalazca, który skonstruował pierwszą ręczna kamerę filmową zwaną 

aeroskopem nazywał się: 

a) Karol Prószyński 

b) Kazimierz Pruszkowski 

c) Kazimierz Prószyński 

 

3. Jak nazywał się pionier filmu animowanego polskiej narodowości, w którego filmach 

„wystąpiły” żuki jelonki? 

a) Władysław Starewicz 

b) Władysław Starzyński 

c) Wojciech Starewicz 

 

4. Twórca wielu znakomitych komedii okresu kina niemego, który wcielał się w postać 

włóczęgi z charakterystycznym melonikiem i laseczką oraz wąsikiem, to: 

a) Buster Keaton 

b) Harold Lloyd 

c) Charlie Chaplin 

 

5. Jedna z najsłynniejszych gwiazd niemego kina pochodziła z Polski. Choć naprawdę 

nazywała się Apolonia Chałupiec, to występowała jako: 

a) Nola Regli 

b) Pola Negri 

c) Lola Negri 
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6. W którym roku miał swoją premierę słynny film „Śpiewak jazzbandu”, uważany za 

pierwszy fabularny film dźwiękowy? 

a) 1918 

b) 1927 

c) 1945 

 

7. Pierwszy kolorowy pełnometrażowy polski film fabularny wszedł na ekrany w styczniu 

1954 roku. Byłą to komedia muzyczna pod tytułem: 

a) „Przygoda na Mariensztacie” 

b) „Przygoda w warsztacie” 

c) „Przygoda na Madagaskarze” 

 

8. Premiera filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” Stevena Spielberga oraz pierwszych 

w kolejności nakręcenia „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa (określanych dziś jako tzw. 

część IV) miała miejsca w tym samym roku. Był to rok… 

a) 1978 

b) 1977 

c) 1967 

 

9. Słynne polskie seriale animowane takie, jak: „Przygody Misia Coralgola” i „Miś Uszatek” 

powstały w Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for w: 

a) Warszawie 

b) Bielsku-Białej 

c) Łodzi 

 

10. W 1995 roku wszedł na ekrany pierwszy pełnometrażowy film animowany w całości 

zrobiony komputerowo. Jaki tytuł nosił ten film? 

a) „Toy Story” 

b) „Iniemamocni” 

c) „Madagaskar” 
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Rozwiązanie: 

1– a; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – b; 6 – b; 7 – a; 8 – b; 9 – c; 10 – a 

 

 


