Тест
Частина «ЧИТАННЯ»
Сотргеішоп сіе Іесіига
ТАКЕА 1

Кеіасіопе сагїа ипо (1е І08 ІЄХІ08 ( 1 - 5) соп 811 Іііиіо (А-І). Теп§а еп сиепіа
Яие СІІАТКО ІкиІ08 N 0 соггевр 0П(ІЄП аі С0ПІЄПІ(І0 ( е піп§йп Іехіо.
Магцие 1а орсібп е1е§і (1а еіі 1а Но]а (1е Кевриевіав (£огта А).
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Уа 11е§а 1а рапіаііа сіе Іеіеуізогез т а з с!е1§асІа сіеі типсіо
Сбто сіезкасегзе сіе 1о дие уа по диіегез
МисЬаз гахопез рага по сіогтіг
Ш а сііеіа Ьа]а сіе саіогіаз
Тапіа “Іеіе” еп§огс!а
Ш сопзеіо: Іеп§а ипа уісіа т а з зоза
Сопзеіоз рага сопзе§иіг еі зиепо
Саза дие гезреіа еі тесііо атЬіепІе
^БбпсІе росіетоз епсопігаг тиеЬІез Ьиепоз у Ьагаіоз?

1- (
)
Сиапсіо ип піпо сіе ип раіз сіезаггоііасіо Іегтіпа зи езсоіагіхасібп Ьа езіасіо
зепіасіо Ггепіе а ипа рапіаііа ипа тесііа сіе Ігез айоз; сіе ЬесЬо, езіа ез 1а асііуісіасі а
1а дие т а з Ііетро ЬаЬга сіесіісасіо рог сіеїгаз сіеі зиепо. Бигапіе езоз айоз, 1е ЬаЬгап
ЬотЬагсІеасІо соп шіоз 10.000 апшісіоз сіе сотісіа Ьірегсаібгіса, соп аііаз сіозіз сіе
агйсагез у §газаз; Іосіо ип саісіо сіе сиіііуо рага еі зоЬгерезо.
Правильна відповідь: Е.
2- (
)
Ьаз аиіогісіасіез запііагіаз еигореаз Ьап ргориезіо гесіисіг еі сопзшпо сіе заі еп 1а
сііеіа, риезіо дие зе геіасіопа соп 1а Ьірегіепзібп у Іоз ігазіогпоз сагсііоуазсиіагез. Таі
уе2 по 1о Ьа поіасіо, рего еі рап дие соте Іосіоз Іоз сііаз сопііепе ипа сиагіа рагіе тепоз
сіе заі дие Ьасе Ігез апоз. Счііга Іатросо зе Ьа рагасіо а репзаг рог ои<Ь зе Ьа езттасіо
еі заіего сіе 1а теза сіеі гезіашапіе сегсапо а 1а ойсіпа.
Правильна відповідь: Р.
3- (
)
Ноу Масігісі сеІеЬга зи МосЬе еп Віапсо. Езіа ез ипа іпісіаііуа сиітгаі дие пасіб
еп Рагіз еп 2002. С о т о Іосіоз Іоз апоз, еі типсіо сиішгаі сіе 1а сіисіасі зе ипе рага
оГгесег т а з сіе 200 асііуісіасіез. Ьоз тизеоз у Іеаігоз аЬгеп Ьазіа 1а тас1т§ас1а; Іоз
езіасііоз сіе т т о і оГгесеп уізііаз; еіс. Ш зіпїїп сіе розіЬШсІасІез рага УІУІГ сіе поске
у сіогтіг 1а тапапа 8І§иіепІе. Тосіо езіо зе Ьага Ьа]о Іоз Іетааз: §гашісІасІ, уап§иагс1іа
у сіисіасіапіа.
Правильна відповідь: С.
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4- (
)
Ьаз Ііепсіаз езресіаіігасіаз еп сотргауепіа сіе агіісиіоз сіе 8е§ипсІа тапо езіап
ехрегітепіапсіо ип тегіе аи§е еп ішезіго раіз. Боз §гапсІЄ8 етргезаз сіотіпап езіе
тегсасіо: 1а аизігаііапа СазЬ Сошегіегз у Зесопсі Сотрапу сіе сарііаі саіаіап. Еп
атЬаз росіетоз уепсіег ргосшсіоз о іпІегсатЬіагІоз рог 1о дие поз іпіегезе. Асеріап
сазі Іосіо, ехсеріо тиеЬІез, гора у §гапс!е8 еіесігосіотезіісоз.
Правильна відповідь: В.
5- (
)
^Ье §и8Іагіа геГогтаг зи уіуіепсіа соп сгііегіоз зозІепіЬІез? Беі 4 аі 7 сіе тауо,
Маг§агіІаНеггего, Іеспіса езресіаіізіа еп тасіегау Ігаіатіепіоз пашгаіез, сіага а1§ипаз
різіаз еп ип Іаііег ргасіісо сіе гекаЬіШасібп сіе уіуіепсіаз соп сгііегіоз есо16§ісоз.
Безсіе 1а герагасібп сіе уепіапаз у риегіаз Ьазіа 1а соіосасібп сіе ип рауітегпо сіе
тасіега, еі Іаііег оГгесе раШаз рага дие зиз ІгаЬа]оз сіе Ьгісо1а]е по 1еп§ап ип Гиегіе
ітрасіо атЬіепІаІ.
Правильна відповідь: Н.

ТАКЕА2
Безриез сіе Іеег еі 8І§иіепіе іехіо, Ьіі8^ие рага сасіа їїазе (6-10) 1а орсіоп
асіесиасіа епіге 1а8 сиаіго (А-Б) ^ие 8е 1е оїїесеп. Маіч^ие 1а орсіоп еіе^ісіа еп 1а
Но]а сіе Везриезіаз (Гогта А).
]Чо8іа1§іа рог еі раі$;гіе регсіісіо
Ьоз ЬаЬіІапІез сіе РоЬІеТ атапесеп сіезсіе Ьасе шіоз тезез соп ип раіза]е сіізппіо аі
^ие Ьап сІізГтІасІо сішапіе тискоз апоз. Сіпсо тоііпоз сіе уіепіо согопап Іаз сгезіаз сіе
ипа сіе Іаз зіеггаз дие госіеап езіе риеЬІо. Еп РоЬІеТ сопйезап дие “Іоз раіоз сіе 1а епег§іа
ебііса” по Іез §из1ап, дие ргеГегігіап уег ипаз топіапаз “Іітріаз”, рего дие езе ез еі ргесіо
^ие сІеЬеп ра§аг рог еі рго§гезо.
А Іаз асіуегіепсіаз сіе §ео§гаГоз, агаиііесіоз о Ьі61о§оз зоЬге еі ітрасіо дие а1§ипа§
іпіхаезіхисйігаз саизагап еп хопаз сіе аііо уаіог есо16§ісо о Ьізібгісо зе зитап акога Іаз
ГЄЙЄХІОПЄ8 СІЄ р8ІСОІО§08.

“Ьа сіезітссібп сіеі раіза]е зе регсіЬе с о т о ипа регсіісіа ргоріа, сіерепсііепсіо сіеі уаіог
зітЬбІісо дие зе 1е аІгіЬиуа: по ез 1о т і з т о дие зе диете 1а топіапа Ггепіе а ішезіга саза
^ие ипа топіапа сіезсопосісіа", сотепіа КаГаеІ Тотаз Сазіго, саіесігаіісо сіе Рзісо1о§іа
АтЬіепІаІ сіе 1а Шіуегзісіасі сіе Вагсеіопа.
Рага Іозе Соггаііха, рзіс61о§о езресіаііхасіо еп рзісо1о§іа атЬіегпаІ, готрег еі
раіза]е сотрогіа готрег ип еіетеіио сіе ш ргоріа аШоЬіо§гаїїа. “Сиапсіо ескатоз сіе
тепоз раіза]е8 дие петоз УІУІСІО регсіетоз рагіе сіе ішезіга ісіепіісіасі”. Соггаііха сіезіаса
1а сарасісіасі сіе гесирегасібп Гізіса у тепіаі дие ргорогсіопа ип раіза]е, дие зе апІо]а сото
ипа Іегаріа, ип Ьаізато.
Ьоз Ьепейсіоз дие 1а сопіетріасібп сіе 1а пашгаіега Ііепеп рага еі Ьіепезіаг сіеі зег
Ьитапо по зоп ип ІПУЄПІО сіе езіоз сііаз. Соггаііха гесиегсіа дие еп еі зі§1о XIX, Ргесіегіск
Оітзіесі, агдиііесіо езіасіошіісіепзе сопзісіегасіо ипо сіе Іоз ргіпсіраіез раізаіізіаа сіе зи
раіз, уа аг§итепІаЬа дие Іоз езсепагіоз паШгаІез регтііеп а Іаз регзопаз "Шіііхаг 1а тепіе
8Іп Га1і§аг1а".
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