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I Варіант 

Рівень 1 (по 1 балу) 

1.Брати Грімм були збирачами та дослідниками: 

а)англійського фольклору;      б)французького фольклору; 
в) німецького фольклору;        г) російського фольклору. 

2. "Край лукомор’я дуб зелений..." - це вступ до поеми:                                         

а) "Євгеній Онєгін";                                                                                                                         

б) "Цигани";                                                                                                                                      

в) "Руслан і Людмила"; 

г) «Непохитний олов’яний солдатик». 
 

3.  Батьківщина Г.К.Андерсена – це:                                                                                     
а) Франція;     б) Німеччина;     в) Данія. 

  

4.Укажи нагороду, яку Соловей визнав гідною його співу:  

а) сльози імператора;     

б) золотий черевик імператора; 

в) щастя імператора;        
г)  золота стьожка. 

 

5. Укажи пору року, якої лісоруби знайшли Хлопчика-зірку: 
 а) літо;            б) осінь;        

 в) зима;           г) весна. 

 

6. Хто відігнав смерть від імператора(за казкою Г.Х.Андерсена «Соловей»):  
 а) добра фея;                             б) золота рибка;  

в) Снігова королева;                  г) Соловей. 

 
 

Рівень 2 (по 1 балу) 

1.  Антитеза – це:                                                                                                                                     
а) художнє порівняння;                                                                                                                      

б) художнє перебільшення;                                                                                                                                

в) різке протиставлення понять, образів. 

 

2.Визначте головних і другорядних героїв казки О.Уайльда «Хлопчик – зірка»: 
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3.Хто прищепив О.Пушкіну любов до російської народної казки?  

а) бабуся поета Марія Олексіївна;                                                                             

б) няня Орина Родіонівна;                                                                                                     

в) француз-гувернер.  

 

Рівень 3 (3 бали) 

Творча робота. Як ви розумієте слова Солов’я (за казкою  Г.Х.Андерсена 

«Соловей»): «Я люблю твоє серце більше, ніж корону»? Відповідь обґрунтуйте. 

 

II Варіант 

Рівень 1(по 1 балу) 

1.Укажіть, яку казку записали брати Грімм: 
а)  «Казка про золотого півника»;   б) «Попелюшка»; 

в) «Дикі лебеді»;                             г)  «Бременські музиканти». 

 
2. У казці О. Пушкіна "цар Кощей над злотом":                                                                           

а) чахне;                                                                                                                                                     

б) в’яне;                                                                                                                                                   

в) завмирає. 
 

3.Чим імператор хотів нагородити солов’я, коли вперше почув його спів:  

а) подарував золоту клітку;   
б)дав поносити на шиї золотий черевик імператора; 

в) відпустив солов’я до лісу;   

г)дав солов’ю 12 слуг і золоту стьожку. 

 
4.Як називається збірка казок О. Уайльда, до якої входить казка «Хлопчик – 

зірка»: 

а) «Гранатовий будинок»;     б) «Хлопчик – зірка»; 
в) «Щасливий принц»;          г) «Казки матінки моєї Гуски». 

 

5. Кого звинувачував Вовк із казки  «Хлопчик – зірка» у тому, що дуже холодна 

погода: 
а) зиму;        б) уряд;           в) людей;           г) звірів. 

 

6. Укажи, що сталося з Хлопчиком – зіркою, коли він образив рідну матір: 
а) перетворився на старця;   

 б) обличчям став схожим на жабу; 

в) став ще кращим, ніж був раніше;   

г) із Хлопчиком – зіркою не сталося ніяких змін. 



Контрольна робота № 2. Літературні казки. 5 клас 
 

Підготувала М. П. Короленко, вчитель світової літератури Бучацької ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Бучач-2014 
 

3 
 

 Рівень 2 (по 1 балу) 
 

1. Для літературної казки властива наявність:  

а) виконавця;                                                                                                                 

б) автора. 
 

2. Наведіть приклади прийому антитези у казці Г. К. Андерсена «Соловей». 

Запишіть. 

3. Рядки О. Пушкіна з "Край лукомор’я дуб зелений..." ....добрі люде, нехай для 

вас ця казка буде..." є: (1 бал) 

а) зачином;                                                                                                                       

б) кінцівкою;                                                                                                                   

в) основною частиною. 
 

Рівень 3 (3 бали) 

Творча робота. У який момент врода знову повернулася до Хлопчика-зірки? 
Розкажіть про це перетворення. 

           Успіхів Вам! 
 

 


