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Ekranizacje – filmy na podstawie książek.

Coraz częściej zdarza się, że filmowcy czerpią inspirację z książek. 
W literaturze swój początek mają scenariusze filmów i seriali. 
Każdy wielbiciel l iteratury mówi „najpierw książka, później film”.

Jednak czasem inaczej się nie da i po książkę sięgamy później...

Ekranizacje książek mogą być różne. Niektóre są bardzo wierne oryginałowi 
i niemal dosłownie przenoszą na ekran treść książki, podczas gdy
inne są bardziej odjechane od oryginału i dodają wiele nowych elementów 
do historii.



Powieść i jej filmowa adaptacja



 Seria "Harry Potter" J.K. Rowling

Postać młodego czarodzieja już dawno opuściła karty powieści i obecnie jego wizerunek zdobi 
wszystko, począwszy od zeszytów, przez kalendarze, a na odzieży skończywszy. Harry Potter został 
również bohaterem gier - komputerowej i karcianej. Jest również film będący ekranizacją  powieści 
opowiadającej o przygodach młodego czarodzieja Harry'ego Pottera i jego przyjaciół, Ron Weasley'a 
i Hermiony Granger, podczas ich pobytu w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwarts. 

Filmy są bardzo wierne oryginalnym książkom i zawierają wiele charakterystycznych dla nich 
elementów, takich jak np. quidditch, eliksiry czy różdżki.

W rolach głównych wystąpili Daniel Radcliffe jako Harry Potter, Rupert Grint jako Ron Weasley 
i Emma Watson jako Hermiona Granger.



"Złodziejka Książek" Markus Zusak

Fabuła skupia się wokół losów nastoletniej Liesel Meminger i jej przybranej rodziny. 

W życie dziewczynki wkracza koszmar drugiej wojny światowej. Liesel stara się przetrwać i ucieka 

do świata książek, które z braku pieniędzy zmuszona jest kraść. 

Zadaniem Liesel jest kradzież książek, które zostały zakazane przez reżim niemiecki i przekazywanie 
ich dalej, aby ludzie mogli czytać i zachować dla siebie choć trochę wiedzy i rozrywki w trudnych 
czasach.

Film "Złodziejka książek" cieszył się dużą popularnością i został przyjęty bardzo pozytywnie przez 
krytyków. W rolach głównych wystąpili Sophie Nélisse jako Liesel i Geoffrey Rush jako Hans. 
Został nakręcony w Kanadzie i Niemczech, reżyserem jest Brian Percival, który wcześniej pracował jako 
reżyser kilku odcinków serialu "Downton Abbey". 



„Dziennik Cwaniaczka” Jeff Kinney

„Dziennik cwaniaczka” to seria książek Jeffa Kinney'a, opowiadająca historię Grega 

Heffleya, nastolatka, który zapisuje swoje codzienne przygody w dzienniku. Książki 

zostały bardzo dobrze przyjęte przez czytelników i stały się bestsellerami.

Ekranizacja „Dziennika cwaniaczka” opowiada historię Grega Heffleya i jego 

przygód szkolnych. Film został bardzo dobrze przyjęty przez widzów i zarobił ponad 

200 milionów dolarów na całym świecie. W rolach głównych wystąpili Zachary 

Gordon jako Greg i Robert Capron jako Rowley Jefferson, najlepszy przyjaciel Grega.



„Gra o tron” George R. R. Martin

Saga „Pieśń lodu i ognia” bije rekordy popularności na całym świecie. Serię autorstwa Georga R. R. Martina - 
wybitnego pisarza powieści z gatunku fantasy - przetłumaczono na ponad 20 języków. Na podstawie książek powstały 
również gry i kultowy serial HBO - "Gra o tron"

W serialu "Gra o tron" wystąpili między innymi: Sean Bean jako Eddard Stark, 
Lena Headey jako Cersei Lannister, Emilia Clarke jako Daenerys Targaryen 
i Peter Dinklage jako Tyrion Lannister. 



„Igrzyska Śmierci” Suzanne Collins

"Igrzyska śmierci" - bestsellerowa saga Suzanne Collins opowiadająca o państwie Panem, które ma wyjątkowo okrutny zwyczaj przypominania 
poddanym o posłuszeństwie. Organizowane są i transmitowane przez telewizję zawody zwane igrzyskami śmierci. 

Nakręcono trzy filmy: Igrzyska śmierci, Kosogłos, w pierścieniu ognia i Kosogłos, w pierścieniu płomieni. Wszystkie cieszyły się dużą 
popularnością i zostały bardzo dobrze przyjęte przez widzów oraz krytyków. W roli głównej wystąpiła Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen. 

Filmy opowiadają historię Katniss Everdeen, młodej dziewczyny z Dystryktu 12, która zostaje wybrana do udziału w tajemniczych Igrzyskach 
Śmierci, podczas których dwójka reprezentantów z każdego z dystryktów walczy o przetrwanie w niebezpiecznym świecie.



"Przygody Sherlocka Holmesa" Arthur Doyle

Przygody Sherlocka Holmesa to zbiór dwunastu opowiadań, w których detektywi z Baker Street rozwiązują różne skomplikowane zagadki 

kryminalne. Ich drogi krzyżują się z arystokratami, plebejuszami i innymi ludźmi różnych profesji. W tle pojawiają się zło, zagadkowe 

morderstwa, drogocenne klejnoty... 

Ekranizacje Sherlocka Holmesa obejmują zarówno filmy, jak i seriale telewizyjne. Wśród najbardziej znanych ekranizacji filmowych można 

wymienić m. in. filmy z udziałem Rathbone'a i Bruce'a oraz filmy z udziałem Roberta Downeya Jr. i Jude'a Law. Wśród seriali telewizyjnych 

najbardziej znane to "Sherlock" z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej oraz "Elementary" z Jonem Faverau.



"Dziennik Bridget Jones" Helen Fielding

„Dziennik Bridget Jones” - 

książka autorstwa Helen Fielding, 

opowiadająca historię tytułowej 

bohaterki - Bridget Jones, 

singielki z Londynu, która 

zapisuje swoje codzienne przygody 

w dzienniku. Książka została 

bardzo dobrze przyjęta przez 

czytelników i stała się 

bestsellerem.



"Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkien

Trylogia „Władca Pierścieni” – epopeja fantasy, jedyna w swoim rodzaju powieść przygodowa osnuta na starożytnej legendzie i z głębokim 
wydźwiękiem etycznym. Pierścień we „Władcy Pierścieni” – to potężne narzędzie zła decydujące o losach świata. Świata, dla którego ratunkiem 
staje się nie siła umysłu czy oręża, lecz zwykły odruch serca, czysto ludzka – choć uosabiana przez hobbita – zdolność do okazania miłosierdzia. 

Ekranizacja "Władcy Pierścieni" to trzy filmy: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Władca Pierścieni: Dwie Wieże" i "Władca Pierścieni: 
Powrót Króla". W rolach głównych wystąpili m.in. Elijah Wood jako Frodo Baggins, Ian McKellen jako Gandalf oraz Viggo Mortensen 
jako Aragorn. Filmy były kręcone w Nowej Zelandii, reżyserem jest Peter Jackson.
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