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«На Урок»
Рей Дуглас Бредбері.«451° за
Фаренгейтом». Зміст (ч.1)

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. 451° за Фаренгейтом- це температура, за якої 

а) плавиться метал б) відбувається самозагорання

в) загорається папір

2. Скільки років Монтегу?

а) 25 б) 30

в) 35

3. Форму пожежників вирізняли емблеми

а) фенікса і саламандри б) орла і пантери

в) ластівки і ягуара

4. Про себе Кларіс сказазла: "Мені 17 і я...(?)

а) допитлива б) розумна

в) божевільна

5. Про що Кларіс запитала у Монтега?

а) Чи не жаль йому спалювати книжки? б) Чи боїться він за своє життя?

в) Чи читає він книжки, які палить?

6. Монтег зазначив Кларіс, що вона занадто багато...

а) запитує б) думає

в) розмовляє

7. Що рідко робить Кларіс, за її словами?

а) засмучується через дрібниці б) дивиться телевізор

в) прогулюється із домашніми тваринами

8. Що здивувало Монтега у нічному будинку дівчини?
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а) голосні звуки музики б) забагато світла

в) дзявкіт собак

9. На яке питання Кларіс Монтег вигукнув: "От дурниці!" ?

а) Поспішаєш? б) Щасливий?

в) Набридла?

10. Із чим Монтег порівнює обличчя Кларіс?

а) яскравим місячним сяйвом б) циферблатом невеличкого годинника

в) іграшковим колесиком для пустощів

11. Із мармуровим холодним склепом у помешканні Монтега порівнюється...

а) спальня б) вітальня

в) кухня

12. Доповнити речення "Він носив своє ...(?), мов ...(?), а дівчина зірвала її..."

а) розчарування, валізу б) щастя, маску

в) бажання, перлину

13. У який спосіб надали допомогу Мілдред?

а) зробили кровоспускання, дали
заспокійливе

б) увели в гіпноз, усипили

в) очистили шлунок, замінили кров

14. У вухах Мілдред були...

а) сережки б) радіоприймачі

в) апарат для глухих людей

15. Спеціальну машину для хворих створили, аби лікувати отруєння...

а) гасом б) снодійним

в) димом

16. Кларіс вважали божевільною, тому що вона збирала ...(?), пила ...(?).

а) колекцію цвяхів, витриманий часом б) колекцію метеликів, дощову воду
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віскі

в) колекцію автозапчастин, бочкове пиво

17. Найпершим зміни у поведінці Монтега помітив програмований механічний...

а) робот б) пес

в) комп'ютер

18. Що НЕ значилося у правилах пожежних команд Америки?

а) Усе спалювати дотла. б) Швидко розпалювати вогонь.

в) Брати одну книгу як трофей.

19. Хто. ймовірно, видав наявність книжок на горищі будинку № 11?

а) сусідка, пані Блейк б) пожежник-сусід

в) поштар Бітті

20. Що заховав Гай за пазуху в спаленому разом із жінкою будинку?

а) її сімейне фото б) прикрасу

в) книжку

21. Керуючись природною цікавістю, пожежник мав право тримати книжку протягом...

а) тижня б) години

в) доби

22. Гай ховав книжку за решіткою...

а) холодильника б) телевізора

в) кондиціонера

23. Скільки років Гай був знайомий зі своєю дружиною?

а) 10 б) 5

в) 15

24. Про кого йде мова? "Вона хотіла знати не те, як щось робиться, а чому."

а) Кларіс б) Мілдред

в) людина
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Ключ до тесту
1. в (1 балів) 2. б (1 балів) 3. а (1 балів) 4. в (1 балів)
5. в (1 балів) 6. б (1 балів) 7. б (1 балів) 8. б (1 балів)
9. б (1 балів) 10. б (1 балів) 11. а (1 балів) 12. б (1 балів)
13. в (1 балів) 14. б (1 балів) 15. б (1 балів) 16. б (1 балів)
17. б (1 балів) 18. в (1 балів) 19. а (1 балів) 20. в (1 балів)
21. в (1 балів) 22. в (1 балів) 23. а (1 балів) 24. а (1 балів)


