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1 . Де народився Гулівер ? 

             а) у Бірмінгемі; 

             б) у Ноттінгемпширі; 

             в) у Лондоні; 

             г) у Ліверпулі. 

 

2 . У якому віці головний герой покинув рідний дім ? 

             а) у чотирнадцять років; 

             б) у п'ятнадцять років; 

             в) у шістнадцять років; 

             г) у сімнадцять років. 

 

3 . Як довго він навчався лікарській справі ? 

             а) один рік; 

             б) три роки; 

             в) чотири роки; 

             г) шість років. 

 

4 . Яким бачив своє майбутнє Гулівер ? 

             а) він мріяв стати віртуозним хірургом; 

             б) він мріяв стати справжнім мандрівником; 

             в) він мріяв про рясі священика; 

             г) він мріяв стати великим музикантом. 

 

5 . Скільки грошей він зібрав , повернувшись додому? 

             а) Сто фунтів; 

             б) шістдесят фунтів; 

             в) Сорок п'ять фунтів; 

             г) сорок фунтів. 
 

6 . Куди і ким влаштувався працювати Гулівер ? 

             а) Лікарем у лікарні; 

             б) зубним техніком; 

             в) Хірургом на судно " Ластівка"; 

             г) Матросом на судно " Ластівка". 
 

7 . Як звали дружину Гуллівера ? 

             а) Мері Бертон; 

             б) Джоан Сміт; 

             в) Еммі Нортон; 

             г) Шарлотта Бронте. 
 

8 . Скільки років він провів у подорожах ? 

             а) три роки; 

             б) шість років; 

             в) десять років; 

             г) дванадцять років. 
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9 . Що завжди брав із собою в плавання Гулівер ? 

              а) колекцію метеликів; 

              б) столярні інструменти; 

              в) фотографії дружини; 

              г) Велика кількість книг. 

 

10 . Чим займався Гуллівер , висаджуючи на берег в інших країнах? 

              а) Спостерігав вдачі та звичаї тубільців і вивчав їхню мову; 

              б) Засмагав , купався , весело проводив час; 

              в) Лікував місцеве населення; 

              г) Читав книги , вчився. 

 

11. З якого міста вирушив Гуллівер у подорож: 

                а)Марселя;                                                                                                                                                                      

                  б) Брістоля;    

                  в) Дубліна. 

 

12. При аварії корабля врятувалися: 

                а) дозорець;    

                  б) шість чоловік з екіпажу і Гуллівер;    

                  в) капітан. 

 

13. Гуллівер мав професію: 

                а) лікаря;    

                  б) математика;    

                  в) торговця. 

 

14. Що герой брав із собою у плавання? 

                  а) книги;      

                  б) карти;       

                  в) фотографії рідних. 

 

15. У яке море відплив Гуллівер? 

                 а) Японське; 

                 б) Південне; 

                 в) Червоне. 

 

16. Судно, на якому подорожував Гуллівер і яке розбилося біля берегів Ліліпутії, 

називалося: 

                а) «Пригода»; 

                б) «Ластівка»; 

                в) «Антилопа». 

 

17. Перше речення, яке вивчив герой ліліпутською мовою, було проханням: 

                а) дати їсти; 

                б) дати пити; 

                в) повернути йому волю. 
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18. Як ліліпути називали Гуллівера? 

               а) Людина-Скеля; 

               б) Людина-Гора; 

               в) Людина-Вершина. 

 

 

19. Який титул мав Гуллівер у Ліліпутії? 

                  а) Нардак;         

                  б) Наждак;          

                  в) Нардай. 

 

20. Щоб взяти участь у конкурсі на високу посаду, ліліпути: 

                 а) складали іспити; 

                 б) брали участь у конкурсі, переможець якого повинен був найнижче 

вклонитися імператорові; 

                 в) танцювали на канаті. 

 

21. Імператор обдарував ліліпутів своєю ласкою: 

                а) нагородивши їх орденами та медалями; 

                  б)  відзначивши ліліпутів різнокольоровими нитками, які обмотувалися навколо 

стану; 

                в) запросивши підданих на обід. 

 

22. Столиця Ліліпутії називалася: 

                 а) Лапута;        

                 б) Мілдендо;         

                 в) Бальнібарді. 

 

23. Ліліпутія і Блефуску вже тридцять шість місяців перебувають у стані війни через: 

                а) те, що не знають з якого боку потрібно розбивати яйце; 

                б) млинці, які вкрали представники Блефуску в ліліпутів; 

                в) територіальні претензії. 

 

24. Розповідь у романі ведеться від імені: 

                а) автора; 

                б) одного з ліліпутів; 

                в) Гуллівера. 

 

25. Про що йдеться в уривку: «…має шестеро очей – двоє спереду, двоє ззаду і по одному 

з боків, у правій руці в неї – мішок золота, а в лівій – меч…»: 

             а) про статую свободи; 

             б) про статую правосуддя; 

             в) про статую війни? 

 

26. Де мешкав Гуллівер у Ліліпутії? 

             а) йому збудували велетенський намет; 

             б) жив просто неба; 

             в) у покинутому храмі. 
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27. Як ліліпути обмежили свободу Гуллівера у перші дні? 

            а) прив’язали до ноги ланцюг; 

            б) замкнули у клітці; 

            в) не дозволяли навіть поворухнутись. 

 

28. Щоб отримати волю, герой повинен:  

            а) перемогти блефускуанців; 

            б) виміряти площу Ліліпутії; 

            в) викопати довжелезний канал. 

 

29. Імператор Ліліпутії та рада міністрів розпочали інтригу проти Гуллівера за: 

            а) те, що Гуллівер допоміг мешканцям Блефуску у війні; 

            б) те, що Гуллівер відмовився від найвищої нагороди Ліліпутії; 

              в) відверту й сміливу думку Гуллівера, котрий намагався відмовити імператора 

від намірів стати володарем усього світу. 

 

30. Чому Гуллівер таємно покинув Ліліпутію? 

            а) боявся образити ліліпутів своїм бажанням повернутися додому; 

            б) його хотіли осліпити; 

            в) блефускуанці пообіцяли йому волю. 

 

31. Твір Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» - це роман: 

            а) про виховання; 

            б) про державу; 

            в) про людські стосунки. 

 

32. Джонатан Свіфт народився в: 

            а) Англії; 

            б) Шотландії; 

            в) Ірландії. 

 

33. Джонатан Свіфт представляє літературу: 

            а) ірландську; 

            б) англійську; 

            в) шотландську. 

 

34. Роман «Мандри Гуллівера» складається з: 

            а) з 5 частин; 

            б) з 4 частин; 

            в) з 7 частин. 

 

35. Гуллівер залишив Ліліпутію, тому що: 

            а) не мав можливості зустрічатися з рідними; 

            б) не міг досягти вищих чинів; 

            в) це загрожувало його життю. 

 

  

 
 

 


