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1.Miasto, w którym działa Batman to: 

a)  Nowy Jork 

b) Gotham City 

c) Paryż 

d) Smallville 

2. Jakie  zwierzę ugryzło Petera Parkera (Spider- Mana)? 

a) osa 

b) mucha 

c) pająk 

d) wilk 

3. Jaka substancja szkodzi Supermanowi? 

a)  kryptonit 

b) stalagmit 

c) pluton 

d) wodór 

4.  Superbohater DC Comics poruszający się z wielką prędkością to: 

a) Kapitan Chłód 

b) Flash 

c) Scudder 

d) Starfire 



5. Zakreśl  elementy  komiksu: 

a) dymki 

b )kadry 

c) onomatopeje 

d) linie ruchu 

e) wszystkie cztery 

 

6. Gamoniowaty pomocnik i przyjaciel Myszki Miki to: 

a) Snoopy 

b) Goofy 

c) Moofy 

d) Snooze 

 

7. Roboty przyjmujące na Ziemi postać pojazdów to: 

a) Blockustery 

b) Terraboty 

c) Mechanery 

d) Transformery 

 

8. Komiks jest mieszanką międzygatunkową. Podkreśl  gatunki sztuk, z których czerpie 

komiks. 

a) literatura 

b) malarstwo 

c) fotografia 

d) film 

e) wszystkie cztery 



9. Dwoje przyjaciół Galów dzielnie walczących ze starożytnymi Rzymianami to: 

a) Wercyngetoryks i Lampioniks 

b) Asteriks i Obelisk 

c) Automobiliks i Hiacyntiks 

d) Wareks i Pereks 

10. Łatwo wpadający w złość, ubrany w marynarskie wdzianko bohater komiksów i 

kreskówek to: 

a) Kaczor Dziobas 

b) Szympans Bonifacy 

c) Kaczor Donald 

d) Szczur Horacy 

11. Siostrzeńcy Kaczora Donalda to: 

a) Bysio, Rysio, Misio 

b) Fizio, Cyzio i Zyzio 

c) Zenobiusz, Gwidoniusz, Euzebiusz 

d) Hyzio, Dyzio i Zyzio 

12. Najsłynniejsza mysz świata często występująca jako detektyw to: 

a) Myszka Michał 

b) Myszka Miki 

c) Myszka Mateusz 

d) Myszka Fiki 

13. Polscy woje mieszkający w Mirmiłowie to: 

a) Bronek i Zenek 

b) Drągal  i Kołacz 

c) Kajko i Kokosz 

d) Krwawy Barnaba i Zły Ząb 



14. Inna nazwa komiksu japońskiego to: 

a) manga 

b) zanga 

c) hanami 

d) yami 

15. Wielki agresywny zielony potwór, a jednocześnie superbohater to: 

a)Kazaam 

b) Hank 

c) Hulk 

d) Hyde 

16. Podkreśl zdania, które według Ciebie są prawdziwe: 

a) komiksy pomagają w nauce( języków, historii, sztuki) 

b) komiksy pomagają znaleźć swoje hobby 

c) komiksy są formą relaksu 

d) komiksy rozwijają kreatywność 

e) komiksy mogą być dobrą lokatą kapitału 

17. Oryginalny złoczyńca i największy wróg Batmana to: 

a) Joker 

b) Walet 

c) Lex Luthor 

d) Skorpion 

18. Przywódca zbójcerzy z komiksu" Szkoła Latania "Janusza Christy to: 

a) Krwawy Hegemon 

b) Łamignat 

c) Kapral 

d) Oferma 



19. Jak nazywa się uczłowieczona małpa z serii komiksowej Henryka Jerzego 

Chmielewskiego? 

a) Horacy 

b) Tytus 

c) Lucjusz 

d) Tomasz 

20. Amulet Sknerusa McKwacza to szczęśliwa... 

a) dwudziestopensówka 

b) dziesięciocentówka 

c) pięciogroszówka 

d) pięciorublówka 

                                                                                        

 

 

 


