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Запишіть у зошит  відповіді на запитання до твору і 

надішліть мені у вайбер 

1. Хто попросив командира Петра Колодуба розповісти про свій        

« внутрішній секрет» безстрашності і невтомності? 

2.  Про кого сказано слова «про вас і пишуть у всіх газетах і на 

зборах говорять як про людину безстрашну і невтомну, хоч ви на 

вид такий, пробачте, і маленькі, і не дуже неначебто й здорові, так 

от, звідки воно у вас береться, оте все, що говорять, і самі ми 

знаємо, що ви з любого пекла виходите переможцем ...»? 

3. Кому належить  репліка  «— Тікаєте, бісові сини? ...— Багато я 

вже вас перевіз. Ой багато, та здорові все, та молоді, та все — 

перевези та перевези»? 

4. Кому належить цитатна характеристика «Було йому літ сімдесят 

чи, може, й більше. Він був маленький, з підстриженою борідкою. 

Був би він сильно схожий на святого Миколу-угодника, коли б 

величезна, мов коров'ячий кізяк, стара кепка не лежала у нього на 

ушах та землистого, так би мовити, кольору светр не висів на 

ньому, як на хлопчику батьків піджак»? 

5.  Слова «Чого вони так тієї смерті бояться? Раз уже війна, так її 

нічого боятися. Уже якщо судилася вона кому, то не втечеш од неї 

нікуди» сказав ... 

6. Ким є син діда Платона? 

7. Схарактеризуйте діалог Савки і Платона. Чи приємними слова 

дідів були хлопцям? Підтвердьте свою думку словами з тесту. 

8. Хто про кого сказав слова «Він був для мене живим грізним 

голосом нашого мужнього народу»? 



9.   Продовжте слова діда Платона , які він сказав Троянді «Душа, 

хлопче, вона буває всяка. Одна глибока і бистра, як Дніпро, друга — 

... ,  третя — ...» 

10.  Якого легендарного ватажка з історичних пісень  наводить у 

приклад воїнам – втікачам Платон Півторак? 

11. Які, на  думку діда Платона, «бабські напої» п’ють хлопці? А 

які їм порадив пити дід? 

12. Кому належить репліка « Я вийшов із човна на берег абсолютно 

спустошений і разом з тим якийсь неначе зовсім інший, новий. Я 

неначе втопив у Десні і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. 

Нестерпний огонь пропік мене наскрізь. На одну мить мені здалося, 

що кинься я зараз назад до Десни — і вода б розступилася переді 

мною.»? 

13. Зацитуйте думки полковника  Петра Колодуба про діда 

Платона, після того, як воїни висадилися з човна. 

14.  Продовже фразу  Героя Радянського Союза  Петра 

Колодуба  «Нічого в світі я б так не хотів, як після війни поїхати на 

Десну до діда Платона і... 

15. Ким виявився танкіст Іван  Дробот? 

 

 

 

 


