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1 Орієнтовні тести. В. Скотт. «Айвенго» 

1. Хто врятував  Айвенго з палаючого замку Фрон де Бефа? 

а)  Гурт; 

б)  Чорний рицар; 

в) Локслі; 

г) Седрік Сакс; 

 

2. На що заклався Айвенго у суперечці з Бріаном де Буагільбером (за романом 

В.Скотта «Айвенго»)? 

а) на золотий ланцюжок; 

б) на своє чесне ім’я та гідність; 

в) на свій замок; 

г) на лицарську зброю. 

 

3. Напис «Desdichado» («Дездічадо») на щиті Айвенго (В.Скотт «Айвенго») в 

перекладі з іспанської мови   означав: 

а) «Вирваний із корінням»; 

б) «Непереможений; 

в) «Позбавлений спадку»; 

г) «Вигнаний з дому». 

 

4. Назвіть, яким було ім’я Айвенго (за однойменним романом  В.Скотта): 

а) Уїлфред; 

б) Уїнстон; 

в) Уїльям; 

г) Уїлсон. 

 

5. Напис іспанською мовою «Desdichado» (В.Скотт «Айвенго») означає: 

а) позбавлений спадщини;  

б) позбавлений влади; 

в) позбавлений престолу; 

г) позбавлений звання. 

 

6. Засновником якого жанру вважається В.Скотт? 

а) побутового роману; 

б) історичного роману; 

в) психологічного роману; 

г) географічного роману. 

 

7.  Справжнє ім’я Чорного Лицаря в романі В.Скотта “Айвенго“: 

а) принц Джон; 

б) Айвенго; 

в) король  Річард I; 

г) Локслі. 
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8. Роман  В.Скотта “Айвенго“ - панорама життя середньовічної: 

а) Франції; 

б) Іспанії; 

в) Англії; 

г) Німеччини. 

 

9. Як поводилася леді Ровена (В.Скотт «Айвенго»)  у полоні? 

а) намагалася втекти; 

б) впала духом; 

в) погодилася на пропозицію Моріса де Брасі; 

г) спокійно і виважено. 

 

10. Укажіть ім’я, під яким  з’явився на лицарському турнірі Айвенго (В.Скотт 

«Айвенго»): 

а) Чорний Лицар;         

б) Лицар позбавлений спадщини;       

в) Ральф де Віконт;         

г) Седрик. 

 

11. В.Скотт – зачинатель: 

а) пригодницького роману; 

в) повісті-казки; 

в) історичного роману; 

г) фантастичного роману. 

 

12. Який роман В.Скотта присвячений подіям англійської історії: 

а) «Квентін Дорвард»; 

б) «Айвенго»; 

в) «Роб Рой»; 

г) «Единбурзька таємниця»? 

 

13. Хто з героїв роману В.Скотта «Айвенго» маскується під іменем Лицар, 

Позбавлений Спадку: 

а) Седрик; 

б) король Річард; 

в) Локслі; 

г) Айвенго. 

 

14. Яка доба зображена в романі  В.Скотта "Айвенго" ? 

а) Короля Артура ;                                       

б) Королеви Вікторії ; 

в) Річарда Левове Серце  ;                         

г) Королеви Єлизавети.  
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3 Орієнтовні тести. В. Скотт. «Айвенго» 

 

15. Твори якого жанру принесли В. Скотту світову славу ? 

а) вірші ;                                                                

б) історичні романи ; 

в) оповідання ;                                                     

г) поеми . 

 

16.  З ким боролися сакси в романі В. Скотта «Айвенго»: 

а) з німцями;    

б) з норманами;   

в) із сарацинами;   

г) з іспанцями? 

 

17. Досягти високих почестей Айвенго (В.Скотт «Айвенго») завадила: 

а) дружба з Локслі; 

б) знайомство з євреєм Ісааком; 

в) загибель Річарда Левове Серце; 

г) гарне ставлення до друзів. 

 

18. Ребекка подарувала Ровені (В.Скотт «Айвенго»): 

а) перстень з діамантами; 

б) діамантову діадему; 

в) скриньку з коштовностями; 

г) намисто. 

 

19. Королевою кохання і краси на лицарському турнірі в творі В.Скотта 

«Айвенго» обрали: 

а) Ребекку; 

б) Джулію; 

в) Ровену; 

г) Жозефіну. 

 

20. Хто на турнірі (В.Скотт «Айвенго») виявився найкращим лучником? 

а) Чорний Лицар; 

б) Гурт; 

в) Вамба; 

г) Локслі. 

 

21. Основний конфлікт, зображений в романі В.Скотта «Айвенго»: 

а) боротьба за трон; 

б) боротьба саксів і норманів; 

в) боротьба за кохання; 

г) боротьба за перемогу на турнірі. 
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4 Орієнтовні тести. В. Скотт. «Айвенго» 

 

 

 

22. Замок Фрон де Бефа підпалила (за романом В.Скотта «Айвенго»): 

а) Ульріка; 

б) Ребекка; 

в) Ровена; 

г) Ассоль. 

 

23. Під яким ім’ям діє у романі В.Скотта «Айвенго» Робін Гуд? 

а) Ісаак;                  

б) Локслі;           

в) Седрік;                

г) Ательстан. 

 

24. Які моральні якості не втілює образ Айвенго: 

а) милосердя;     

б) вірність; 

в) прославлення своїх подвигів;  

г) дотримання кодексу лицарської   честі? 

 

25. У якій країні народився В. Скотт: 

а) Шотландія;      

б) Данія; 

в) Німеччина;      

г) Польща? 

 

26. Перший роман В. Скотта, який вийшов без імені автора: 

а) «Айвенго»;    

б) «Пертська красуня»; 

в) «Уеверлі»;    

г) «Квентін Дорвард». 

 

27. Де народився В. Скотт? 

а) Париж;     

б) Бостон; 

в) Единбург;    

г) Лондон. 

 

28. Досягти високих почестей Айвенго (В.Скотт «Айвенго») завадила: 

а) дружба з Локслі; 

б) загибель Ричарда Левове Серце; 

в)  знайомства з євреєм Ісаком; 

г)  поєдинок з Бріаном де Буагільбером. 
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29.  Події, описані в романі В.Скотта, відбуваються… 

а) у Франції в Х ст.; 

б) в Англії в ХІІ ст.; 

в) в Італії в ХІ ст.. 

 

30. Седрік Сакс вигнав свого сина Айвенго здому, тому що… 

а) не любив його; 

б) той служив норманському королю; 

в) був неслухняним. 

 

31. Після поранення Айвенго лікує… 

а) Ревекка; 

б) Ровена; 

в) Ісаак. 

 

32. Айвенго не приймав участі у штурмі замку, тому що… 

а) його там не було; 

б) не хотів; 

в) був тяжко поранений. 

 

33. Хто допоміг Айвенго потрапити на турнір 

а) єврей Ісаак; 

б) Седрік Сакс; 

в) Вамба. 

 

34. Люди у середні віки брали за взірець… 

а) лицарів; 

б) священників; 

в) королів. 

 

35. Короля, який правив в той час в Англії, звали… 

а) Джон; 

б) Карл ІІ; 

в) Річард Левине серце. 

 

36. Хто ховався під прізвиськом Чорний Лицар 

а) Річард Левине Серце; 

б) Айвенго; 

в) Ательстан. 
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37. Лицар, який приховував своє обличчя на турнірі: 

а) Ательстан;                                                                                                                            

б) Айвенго;                                                                                                                             

в) Річард Левове Серце. 

 

38. Гурт і Вамба  були: 

а) рабами Седріка;                                                                                                                    

б) друзями Седріка;                                                                                                              

в) сусідами Седріка. 

 


