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«На Урок»
"У колі добрих друзів" (за творами Роальда
Дала, Туве Янсон, Пауля Маара)

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Фінське місто Гельсінкі-адреса народження...

а) б) в)

2.

До серії казок про Мумі-тролів належить ____ (скільки?) творів

а) 18 б) 8

в) 28

3.

Хто НЕ мешкає в Долині Мумі-тролів?

а) Чупсля і Трясля б) Віллі Вонка й умпа-лумпи

в) Гемуль і Нюхмумрик

4. Був мальованим персонажем і лише згодом перетворився на літературного героя ...

а) б) в)

5.

Є книжкою із серії про мумі-тролів...
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а) "Чарлі і великий скляний ліфт" б) «Комета прилітає»

в) "Суботик у небезпеці"

6. Єдина власність, яку цінує Нюхмумрик-це...

а) губна гармонія б) скрипка

в) барабан

7. Коли Мумі-троль у своїй ямці, загорнувшись у ковдру, любив поспати?

а) під спів пташок б) під дзюрчання джерельця

в) під шурхіт дощу

8. У печері Нюхмумрик узявся розповідати «страшну історію», яку він почув від ... (кого?)

а) б) в)

9. НЕ є фактом біографії Роальда Дала...

а) служив у британському повітряному
флоті

б) був капітаном шкільної футбольної
команди

в) був художником-оформлювачем
дитячих книжок

10. Разом із ... (ким?) Чарлі Бакет мешкав у двох кімнатках дерев’яної хатинки на околиці
великого міста?

а) батьком, мамою б) батьком, мамою, двома дідусями й
двома бабусями

в) батьком, мамою, сестрою, двома
дідусями й двома бабусями

11. Головна риса, котра об'єднувала всю родину Бакетів - це...

а) мужність б) доброта

в) працелюбство

12. Батько Чарлі Бакета працював на фабриці...

а) б) в)
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13. Віллі Вонка вирішив дозволити цього року відвідати фабрику... (скільком?) дітям.

а) шістьом б) п’ятьом

в) чотирьом

14.

Це-зображення...

а) коробки цукерок б) шоколадного батончика

в) набору тістечок

15. Тростина Віллі Вонки була...

а) золота із золотою бамбулькою б) срібна із золотою бамбулькою

в) золота із срібною бамбулькою

16. Поміж цих персонажів ненажерою вважали...

а) Августуса б) Веруку

в) Віолетту

17. Між Туве Янсон та Паулем Мааром спільним є те, що вони...

а) захоплювалися верховою їздою б) мали хист до малюювання

в) співали у шкільному хорі

18. Суботик має... (яке?) волосся

а) руде б) фіолетове

в) каштанове
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19. НЕ є персонажем пригод Суботика

а) Пляшкер б) Морквяна

в) Борегард

20. Одного разу Суботик подарував своєму дорослому товаришеві...

а) б) в)

21. Коли Суботик виконував бажання, у нього на обличчі ...

а) з'являлася цятка б) зникала цятка

в) червоніла цятка

22. Найкраще із одягу Суботикові пасував...

а) весільний костюм б) джентельменський костюм

в) водолазний костюм

23. Суботик полюбляв їсти...

а) посуд б) солодощі

в) суп

24. Маленький хоботок Суботика скидається на .... (що?)

а) кнопку б) шлангочку

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


