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ПРІЗВИЩЕ:  ІМ’Я:

NIVEAU : FIN DE 5e

Прочитайте наступний текст:

Бак погодився на мотузку зі спокоєм і гідністю. Це була незвичайна подія, але він навчився довіряти 
людям, яких знав, і визнавати перевагу їхнього розуму перед власним. Але коли кінець цієї мотузки 
опинився в руках незнайомця, він загрозливо загарчав. 

Він просто висловив своє невдоволення, бо гордість змушувала його думати, що цього буде 
достатньо, щоб його послухали. Але на його здивування, мотузка міцно затягнулася навколо його 
шиї й перекрила йому дихання. Під дією раптової люті він кинувся на чоловіка, але той випередив 
його, стиснувши йому горло, і спритним рухом перекинув на спину.

Далі мотузка нещадно придушила його. Бак пручався, божевільний від гніву, його язик висунувся, 
він ледь дихав. Ніколи в житті з ним не поводилися так жорстоко, й ніколи в житті він не був таким 
розлюченим. Сили залишили його, його очі стали скляними, він втратив свідомість.

Джек Лондон, Поклик предків, 1903.
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1

Які підказки говорять про те, що Бак - собака? (Виділіть правильні відповіді)

• «Бак погодився на мотузку зі спокоєм і гідністю»   

 • «Він загрозливо загарчав»  

• «Ніколи в житті він ще не був таким розлюченим»  

• «Його язик висунувся»   

• «У своїй гордості він вірив, що цього буде достатньо, щоб його послухали» 

• «Його очі стали скляними»

MI MF MS TBM

2

Які слова найкраще характеризують людину в тексті? (Виділіть правильні відповіді)

• Люблячий • Добрий     • Жорстокий   • Розумний

• Сильний  • Слухняний    • Терплячий

MI MF MS TBM
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3

Правильно чи неправильно? (Обведіть правильну відповідь.)

Бак звик до поганого ставлення • Правильно • Неправильно

Бак не розумів, що відбувається • Правильно • Неправильно

До цього моменту Бак вважав себе вищим за інших • Правильно • Неправильно

4

До якої сфери належать наступні слова? (З’єднайте відповідні слова лінією.)

 Біль • • Почуття

 Гарчання • • Реакція

 Гнів • • Відчуття

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Вкажіть хронологічний порядок подій, позначаючи їх цифрами від 1 до 4:

.........  Бак відчуває себе в небезпеці

.........  Бак зникає

.........  Бак піддається

.........  Бак опирається

6

Для чого використовують мотузку в цьому уривку? 
(Виберіть одну або декілька правильних відповідей.)

• Щоб вдарити Бака        

• Щоб вивести Бака на прогулянку    

• Щоб заважати йому рухатися    

• Щоб придушити його

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


