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Питання 1.  
 

 Британський актор, про якого кажуть, 
що він створений грати костюмовані 
ролі. Його знають як виконавця образів 
героїв п’єс У. Шекспіра, містера 
Рочестера та Ретта Батлера, як 
одного із шести Джеймсів Бондів. 
Сьогодні він втілює образ героя одного 
із популярних серіалів телеканалу 
Showtime.  



Питання 2. 
 Він втілив на екрані та на театральній 

сцені образи двох героїв, кожний з яких 
послідовно став учасником тріумвіратів 
та коханим однієї і тієї ж жінки.  



Питання 3. 
 Він втілив на екрані образ одного із представників 

королівської династії Капетінгів. Незважаючи на те, що 
англійська династія Плантаганета підтримала його під 
час неповноліття, починаючи з 1183 р. він починає 
традиційну для Капетінгів політику підтримки бунтарських 
членів англійського королівського дому.  

У цій стрічці розкрита одна із зустрічей цих  

двох королів, на якій англійський король  

повинен назвати ім’я свого спадкоємця.  

На зустріч також прибули дружина  

Плантаганета, тимчасового звільнена із  

в’язниці, його молода коханка та три сини,  

два з яких одягнуть в майбутньому  

королівську корону після смерті батька.  



Питання 4. 
 Він втілив на екрані образ одного із королівського подружжя, 

нетривкий союз яких залишив яскравий слід в історії людства. 
Розгадуванню таємниці їх взаємовідносин присвятили свою 
творчість Олександр Дюма, Стефан Цвейг і Фрідріх Шіллер. Він 
став її другим чоловіком всупереч вимогам королеви Англії і 
приніс їй лише гіркоту розчарування. Ниций душею, він  

викликав у дружини розчарування, а згодом 

і ненависть. Королева все більше віддалялася  

від нього, однак остаточно розірвати стосунки 

з ним не зважилася з остраху, що її  

новонародженого сина, майбутнього короля  

Англії Якова І, оголосять бастардом.  

10 лютого в едінбургському будинку прогримів 

вибух, що забрав життя короля-консорта і  

пришвидшив страту королеви.  

 

 



Питання 5. 
 Він втілив на екрані образ лідера супротивників 

парламенту в ході Громадянської війни в Англії. Його 
кіногерой був сином німецького курфюрста та англо-
шотландської принцеси з родини Стюартів. У липні 
1643 р. в ході англійської революції та громадянської 
війни взяв Брістоль, в 1644 році Карл I присвоїв йому 
титул «герцог Камберлендський».  

 Після падіння Оксфорда в 1646 році  
 жив у вигнанні, однак після Реставрації  
 1660 р. повернувся в Англію і захищав  
 її інтереси в ході воєн з Нідерландами.  
 Брав активну участь у колонізації  
 Канади як засновник Компанії  
 Гудзонової затоки, де його іменем  
 названі область, річка і порт.  



Питання 6. 
 Він втілив на екрані образ британського медика, хірурга і 

природознавця Роберта Нокса, сумно відомого своєю 
співпрацею з анатомічними вбивцями У. Бьорком та 
У. Хейром, у яких він, не маючи можливості в умовах 
тодішнього законодавства отримувати достатню кількість 
трупів іншим способом, купував мертві тіла убитих ними 
людей і використовував їх при навчанні студентів анатомії. 
Він також сумно відомий як антрополог-расист, у своїх 
статтях проповідував перевагу, винятковість 
«англосаксонської раси».  

 



 Історія У. Бьорка та У. Хейра спонукала 
парламент в 1829 р. заснувати комісію для 
детального дослідження стану справ у 
британській анатомії. Робота комісії 
завершилася прийняттям в 1832 році 
«Анатомічного акта»,  

 який розширив законні законні 
способи отримання трупного  
матеріалу для проведення  
анатомічних занять. Цікаво, що  
закон в Шотландії діє дотепер. 



Питання 7. 
 Він втілив на екрані образ видатного англійського поета, 

громадського діяча та політика. Як член палати громад, а згодом 
палати лордів він піднімав питання про авторське право та умови у 
виправних школах. У 1847 р. сватався до прототипу героїні цієї 
кінострічки, яку називали «леді з лампою». У 1860 р. вона заснувала 
першу школу сестер милосердя Сент-Томас у Лондоні, у 1907 р. стала 
першою жінкою Британії, яка отримала з рук британського короля 
Георга V орден «За заслуги перед Вітчизною».  

У 1912 р. ліга Міжнародного 
Червоного Хреста і Червоного 
півмісяця започаткувала 
медаль імені цієї жінки, яка є 
найпочеснішою і вищою 
нагородою для сестер 
милосердя у всьому світі. У 
день її народження увесь світ 
святкує Міжнародний день 
медичної сестри. 



Питання 8.  
Продивіться кіноряд і визначте 

назви кінострічок та імена героїв, 
образи яких втілені у них 

https://www.youtube.com/watch?v=GZF-mrjJXCg 



 

Дякую за увагу! 


