Тест
Частина «ЧИТАННЯ»
Кеас1іп§
Тазк 1
Кеасі іЬе іехі8 Ье1о\у. МаісЬ сЬоісез (А-Н) іо (1-5). ТЬеге аге іЬгее сЬоісез уои
сіо поі пеесі іо изе. \¥гііе уоиг ап8\уег8 оп іЬе зерагаіе ап8\уег зЬееі.
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СОУЄГ Ьасі Ьгеат

8Ьо\у т а і уои аге \УГОП§
8Ьо\уІЇіаІеуегутіп§ із йпе
Іпсіісаіе арргоуаі ог сіізарргоуаі
Макіп§іїдпог ]ШІ Ьеіп§ Госшесі
ІпсІісапп§ а Гее1іп§ оГ пеіріеззпезз
Оиагсі а§аіп8І пе§а1іуе сопзедиепсез
Бетопзігаіе уоиг реасейді іпіеппопз

Войу Ьап§иа§е
1
8Ьакіп§ Ьапсіз із а роіііе §е8йіге іпсІісапп§ ГгіепсІзЬір апсі ассеріапсе. Аі опе Ііте, ЬО\УЄУЄГ,
теепп§ \уіт а 8Ігап§ег агошесі зшрісіоп апсі Геаг. То ргеуепі еасЬ отег Ггот зисісіепіу
айаскіп§, 8Ігап§ег8 іоіпесі гі§пІ Ьапсіз аз а р1ес1§е оГ поп-а§§ге88Іоп, т ш сІетоп8Ігапп§ т а і
пеітег рагіу \уаз аЬоиІ Іо ше а \уеароп. Напс1зЬакіп§ із по\у т е асііуііу ргасіізесі Ьу Ьот
теп апсі \уотеп поі опіу Іо §гееІ опе апотег, Ьиі Іо зеаі а сомтасі аз \уе11.
Правильна відповідь: Н.
2
ТЬе Атегісап “ОК" 8І§п, т е ]оіпіп§ оГте тшпЬ апсі Гогейп§ег іп а сігсіе, іпсіісаіез т а і
аіі І8 \уе11 ог регіесі. ТЬе “ОК" 8І§п асдиігесі ІІ8 тосіегп соппоШіоп Ггот т е апсіепі \УОГ1СІ,
\уЬегеіп т е сігсіе іІ8егГ\уа8 опе оГте оісіезі апсі тозі с о т т о п зутЬоІз Гог регіесііоп. ТЬе
уегЬаІ ехргеззіоп “ОК" із паііуе Іо т е Шііесі 8Шез апсі \уаз Гогтесі іп зиррогі оГте Іейег
“О" іпс1ісайп§ т а і 8отетіп§ \уаз аз регіесі аз а сігсіе.
Правильна відповідь: С.
3
\¥Ьеп поі шесі іп ЬіІсЬЬікіп§, т е тшпЬз-ир §е8йіге іп Атегісап сиійіге гурісаііу іпсіісаіез “I
Ііке т а Г , \упі1е т е титЬ8-сІо\уп §е8йіге іпсіісаіез уоиг пе§а1іуе Гее1іп§8 Іо\уагсІ8 8отетіп§.
ТЬе §е8Іиге Ьаз Ьееп Ііпкесі Іо т е п т е оГ т е Котап агепа, \укеге т е етрегог зиррозесііу
огсіегесі ІіГе ог сіеат Гог а §1ас1іаІог Ьу йігпіп§ т и т Ь з ир ог т и т Ь з СІО\УП.
Правильна відповідь: Б.
4
Сго88Іп§ опе'з йп§ег8 зегуез аз ргоіесііоп Ггот Ьасі Іиск ог Ггот т е репаіііез аззосіаіесі \УІІЬ
1уіп§. ТЬиз, \укеп реоріе \УІЗЬ Гог §оос1 Іиск, Ікеу сгозз теіг йп§егз, апсі \укеп Ікеу \¥ІзЬ поі
Іо Ье Ьеісі ассоипІаЬІе Гог а Ііе, Шеу сгозз Шеіг йп§егз апсі Ьісіе теіг агтз ЬеЬіпсІ Шеіг Ьаскз
Іо поі Іеі оп Ікаі т е у аге 1уіп§.
Правильна відповідь: С.
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5
Ву 8пскіп§ оиі Шеіг Іоп§ие8, реоріе геасі Іо зішаііопз іИаІ тау Ье ипріеазапі Гог Шет. 8исЬ .
сіізріауз іпсіісаіе 1аи§Ьіп§ ог геіесііоп. Рог ехатріе, сЬіІсігеп ойеп зііск оиі теіг Іоп§ие8 Іо
Іеазе еасЬ отег. Ог, Шеу т а у аізо зііск оиі Шеіг Іоп§ие8 іп геасііоп Іо асііуіпез гедиігіп§
сіозе сопсемгапоп; Ьепсе, Ше Іоп§ие-8Ьо\уіп§ оґ СЬІІСІГЄП Госшесі оп Шеіг Ьоте\уогк.
Правильна відповідь: Е.
Тазк2
КеаСІ ІЬе ІЄХІ ЬеІ0\¥. РОГ ^ІІЄ$ЇІОІ1$ (6-10) сЬоозе іЬе соггесі ап8\уег (А, В, С ог
Б). \¥гііе уоиг ап8\уег8 оп іЬе зерагаіе ап8\уег зЬееі.
Сепегаііоп Сар
Аз ргезісіепі оґ Ше \УаЬ Бізпеу Сотрапу'з сЬіІсІгеп'з Ьоок апсі та§а2Іпе риЬ1ізЬіп§ ипіі,
Киззеіі Натріоп кпо\¥8 а Шіп§ ог ГЛУО аЬоиІ Іеепа§ег8. Ог Ье Шои§Ьі аз тисЬ ипііі Ье \уаз
С1ГІУІП§ Ьіз 14-уеаг-о1с1 с1аи§Ьіег, Каііе, апсі ГЛУО ґгіепсіз Іо а ріау Іазі уеаг іп Ьоз Ап§е1е8.
"Каііе апсі Ьег Ггіепсіз \уеге 8Іиіп§ іп Ше Ьаск зеаі 1а1кіп§ Іо еасЬ оШег аЬоиІ зоте тоуіе зіаг; I
тіпк іі \уаз Огіапсіо Віоот,” гесаііесі Мг. Натріоп. “I тасіе зоте соттепі аЬоиІ Ьіт, I сіоп'ї
гететЬег ехасйу \уЬаІ, Ьиі I §оІ Ше гурісаі 1еепа§ег зі§Ь апсі Каііе гоііесі Ьег еуез аі т е аз іґ
іо зау, ‘ОЬ Басі, уои аге 80 оиі оПі’ "
Аїїег Шаі, Ше Ьаск-зеаі сЬаиегіп§ зіорресі. \УЬеп Мг. Натріоп Іоокесі іпіо Ьіз геагуіе\у тіггог
Ье за\у Ьіз с1аи§Ьіег зепс1іп§ а Іехі те88а§е оп Ьег сеІІрЬопе. "Каііе, уои зЬоиІсІп'І Ье 1ех1іп§
аіі Ше ите,” Мг. Натріоп гесаііесі 1е11іп§ Ьег. “Уоиг Ггіепсіз аге Шеге. Й'з шсіе.” Каііе гоііесі
Ьег еуез а§аіп.
"Виі, Басі, \уе’ге 1ех1іп§ еасЬ оШег,” зЬе герііесі. “I сіоп'і \уаМ уои Іо Ьеаг \уЬаІ Г т зауіп§.”
Мг. Натріоп Шгпесі Ьіз айеМіоп Ьаск Іо Ше й"ее\уау ІГз а с о т т о п зсепе Шезе сіауз, опе
р1ауіп§ оиі іп сагз, кіІсЬепз апсі Ьесігооіш асгозз Ше соиМгу.
СЬіІсІгеп іпсгеазіп§1у геіу оп регзопаі ІесЬпо1о§іса1 СІЄУІСЄЗ Ііке сеІІрЬопез Іо сіейпе ШЄІШЄІУЄЗ
апсі сгеаіе зосіаі сігсіез арагі Ггот Шеіг Гатіііез, сЬап§іп§ Ше \уау Шеу соттшіісаіе \УІШ
Шеіг рагепіз. Асшііз апсі 1еепа§егз аііке ґоипсі а ґогт оґ еазу соттипісаііоп ипкпо\уп Іо Ше
ІПУЄПІОГ оґШе ІеІерЬопе, Аіехапсіег ОгаЬат Веіі, апсі Ьіз с1аи§Ьіег8.
Апсі Ше сотриіег, а1оп§ \уіШ Ше Іпіегпеі, Ьаз §ІУЄП ЄУЄП уегу уоип§ СЬІІСІГЄП уігшаі ІІУЄЗ
сіізііпсііу зерагаіе Ггот Шозе оґШеіг рагепіз апсі зіЬ1іп§8.
8осіа1 р8усЬо1о§І8І8 \УЬО Ьауе зіисііесі Ше зосіаі ітрасі оґтоЬіІе соттипісаііопз, зау Шезе
ігепсіз аге Іікеіу Іо сопііпие аз сеІІрЬопез Шгп іпіо тіпі Ьапсі-Ьеісі сотриіегз, зосіаі пеІ\уогкіп§
СІЄУІСЄ8 аПСІ рІПІ-8І2ЄСІ тОУІЄ 8СГЄЄП8.

"Рог кісіз іі Ьаз Ьесоте ап іс1епЬіу-8Ьаріп§ апсі рзусЬе-сЬап§іп§ оЬіесІ,” Мз. Тигкіе заісі. “N0 опе
сгеаіез а пе\у ІесЬпо1о§у геаііу ипс1ег8Іапс1іп§ Ьо\у іі \УІ11 Ье шесі ог Ьо\у іі сап сЬап§е а зосіеіу.”
6

\¥ЬаІ із тепііопесі іп Ше Іехі аЬоиІ Киззеіі Натріоп?
А Не із ргоґеззіопаііу еп§а§ес1 іп й і т ргосіисііоп.
В Не изесі Іо Шіпк Ье ипсіегзіоосі уоип§8Іег8.
С Не йпсІ8 іі Ьагсі Іо СІГІУЄ \УІШ кісіз сЬайіп§.
Б Не ГеЬ Ьигі Ьу Ьіз с1аи§Ьіег'8 ітроіііе геасііоп.
Правильна відповідь: В.

7

\¥Ьу сіісі Каііе апсі Ьег Ггіепсіз 8Іор сЬаиегіп§ іп Ше саг?
А Мг. Натріоп огсіегесі Шет Іо Ье диіеі.
В ТЬеу сіісі поі \уапІ Іо сіізігасі Ше сігіуег.
С ТЬеу \уап1ес1 Іо кеер Шеіг сопуегзаііоп ргіуаіе.
Б ТЬеу сіісі поі Ьауе апуШіп§ еізе Іо Іаік аЬоиі
Правильна відповідь: С.
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