Життя і творчість Івана Багряного.
"Тигролови"
1.

Справжнє прізвище цього письменника...
а) Левицький

б) Лозов'ягін

в) Кандиба

г) Косач

2.

Народився майбутній письменник на території теперішньої
а) Чернігівщини

б) Черкащини

в) Сумщини

г) Київщини

3.

Іван Багряний навчався у
а) Харківському політехнічному інституті

б) Єлисаветградському реальному училищі

в) займався самоосвітою, не мав змоги навчатися

г) Київському художньому інституті

4.

Іван Багряний відомий як
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а) поет

б) музикант

в) журналіст

г) прозаїк

д) художник

е) публіцист

Головний публіцистичний твір, написаний Іваном Багряним, - своєрідне пояснення для західних читачів про те,
що відбувалося під радянською владою в міжвоєнні роки та чому багато громадян СРСР прагнули за будь-яку
ціну лишитися на Заході, мав назву
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а) "Огненне коло"

б) "Людина біжить над прірвою"

в) "Чому я не хочу вертатись до СССР?"

г) "Aве Maрія"

Країна, в якій проживав письменник, до останніх днів
а) Словаччина

б) Угорщина

в) Німеччина

г) США

7. «Тигролови» Івана Багряного за жанром
а) соціально-психологічний роман

б) автобіографічна авантюрна повість

в) історичний роман

г) пригодницький роман

8. Перша назва роману "Тигролови"
а) "Мисливці"

б) "Звіролови"

в) "Сірки"

г) "Мужні леволови"

9. Григорій Многогрішний мав професію
а) майора

б) мисливця

в) авіатора

г) агронома

10. Скільки років Григорієві Многогрішному?
а) 30

б) 25

в) 20

г) 35

11. Звідки родом Григорій Многогрішний?
а) З тайги

б) З України, з Трипілля

в) З Маньчжурії

г) З Зеленого Клину

12. За що репресований Григорій Многогрішний?
а) За контрреволюційну діяльність

б) За активні акції протесту

в) За антирадянську пропаганду

г) За любов до України

13. Що знайшов утікач у тайзі?

а) цигарку

б) мисливського ножа

в) білку

г) уламок дзеркала

14. Кого врятував від нападу ведмедя Григорій?
а) Мороза

б) Грицька

в) старого Сірка

г) Наталку

15. Хто „намагався подряпати серце” Григорієві?
а) ведмідь

б) тигр

в) Медвин

г) Наталка

16. Хто виказував величезну обізнаність мисливця-натураліста в усіх питаннях і був „дитям нетрів”?
а) Григорій

б) старий Сірко

в) Наталка

г) Грицько

17. „Кремезний, броватий, волохаті груди… Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, високий, червоновидий”, - це опис
а) Грицька

б) Григорія

в) батька Сірка

г) Мороза

18. „Високий, як батько, дебелий красень. Молодий – років 25. Буйний чуб кучерявиться” , - сказано у творі про
а) Григорія

б) Мороза

в) Грицька

г) мисливця Петра

19. „… квадратове, косооке обличчя. Присадкуватий і добродушний”, - автор описує
а) батька Сірка

б) тунгуза Дядорова

в) Медвина

г) Грицька

20. „Хороша, бистроока, із стрічкою над чолом, юна, смаглява від сонця”, - такою у романі є
а) мати Наталки

б) кума Сірків

в) Фійона

г) Наталка

21. Сповістив родину Сірків про успішний перетин кордону Наталки і Григорія
а) Грицько

б) тунгуз Дядьоров

в) пес Заливай

г) начальник застави

22. «Сміливі завжди мають щастя»,- ці слова співзвучні
а) темі твору

б) композиції роману

в) ідеї роману

г) сюжету твору

23. Образами-символами твору є
а) прізвища героїв

б) поселення українців

в) поїзд-дракон

г) назва роману

д) ведмідь

е) комфортабельний експрес

24. Про яке місто „каторги”, „вигачуване костями українськими”, розповідав старий Мороз?
а) Хабаровськ

б) Петербург

в) Комсомольськ

г) Москва

