
Опрацювати підручник с.262 – 264. Прочитати  роман  Корнелії Функе 

«Чорнильне серце» в скороченому вигляді, або подивитися фільм за 

посиланням https://youtu.be/y63PVfXNJ4Y . 

“Чорнильне сердце” тести до твору  

1.Мегі, героїня книги К . Функе «Чорнильне серце», мала здатність: 

а) «оживляти книги»; 

б) розуміти мову тварин; 

в) перетворюватися на невидимку;  

г) перевтілюватися в будь-кого із героїв твору, який вона читає. 

2. Найбільшим захопленням Меґі, героїні книги К. Функе «Чорнильне 

серце», було: 

а) читання книжок;                        

б) вишивання;  

в) малювання;                                

г)  спів і танці  

3. Описом чого починається дія в романі?  

а) Дощу  

б) Мо  

в) Меггі  

г) Ночі  

4. Імя головної героїні твору:  

А)Еліза,  

Б)Мегі,  

В)Софі.  

5. Дівчинка має: 

А)8 років,  

Б)10 років,  

В)12 років.  

6. Імя батька героїні:  

А)Роберт,  

Б)Мортимер,  

В)Фрідріх.  

7. Донька називає тата:  

А) «чудовий лікар»,  

Б) «книжковий лікар»,  

В) «дитячий лікар».  

8. Відношення дівчинки до книг:  

А) ненавидить їх,  

Б) їй байдуже,  

https://youtu.be/y63PVfXNJ4Y


В) книги – найкращі друзі після тата.  

9. Чому Мегі не встигає потоваришувати з дітьми свого віку?  

А)немає такого бажання,  

Б)вимушена часто переїжджати з місця на місце,  

В)тато забороняє з кимось спілкуватися.  

10. Тато Мо називає незнайомця:  

А)»Вогнерукий незнайомець»,  

Б)»Вогнесильний незнайомець»,  

В)»Вогневитривалий незнайомець».  

11. Незнайомець називає тата Мегі:  

А) «Чарівнодобрий»,  

Б) «Чарівновустай»,  

В) «Чарівносердечний».  

12. Тато Мортимер забороняє доньці:  

А)спілкуватися з однолітками,  

Б)виходити у місто самостійно,  

В)підходити до однієї книги.  

13. Імя тітки матері Мегі :  

А)Елізабет,  

Б)Елінор,  

В)Емма.  

14. На що сподівається Мортимер?  

А)виїхати якнайшвидше з країни,  

Б)зустрітися з давніми друзями,  

В)сховати книжку від давніх недругів.  

15. Вогнерукий видає Мо:  

А)розбійникам,  

Б)поліцейським,  

В)близьким родичам та просить за це викуп.  

16. Хто вирушає на допомогу Мо?  

А)Мегі,  

Б)Елінор,  

В)Мегі та Елінор.  

17. Каприкорн-…  

А)найближчий друг Мо,  

Б)запеклий ворог Мо, 

В)позашлюбний син Мо.  

18. Яким незвичайним даром володіє Мо?  

А)вгадує думки на відстані,  

Б)знає напам’ять всі прочитані твори,  

В)вичитує персонажів із книжок,які читає вголос.  



19. Мегі отримала у спадок:  

А)розкішний будинок,  

Б)гарне авто,  

В)вміння оживляти слова так, як її батько.  

20. Єдина мета батька Мегі-  

А)повернутися живими додому,  

Б)покарати ворогів,  

В)зібрати всі примірники та спалити їх,аби більше ніколи не поверталися 

додому.  

21. Вогнерукий- …  

А)Майстер по виготовленню кованих виробів,  

Б)майстер над вогнем,  

В)майстер-палітурник.  

22. Навіщо Мегі з батьком хочуть зачитати у книжковий світ Каприкорна?  

А)аби повернути у реальний світ матір Мегі,  

Б)аби позбутися запеклого ворога,  

В)їм до вподоби таке заняття.  

23. Каприкорн-..  

А)мріє потрапити до книжкового світу,  

Б)мріє подорожувати світом,  

В)мріє якнайдовше залишатися у земному світі і дуже збагатитися.  

27. Хто, за словами Мо, пожирає книги?  

А)Вогнерук 

Б) Тінь  

В)Капрікорн 

Г) Вогонь. 
 


