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І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1. Що являла собою середньовічна Англія за часів 

правління Генріха ІІ?   

2. Коли, де та в якій родині народився Робін Гуд?     

3. Яке виховання дали хлопчикові?   
 

ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 
 

1. Термін балада означає …    

2. Балади  від билин   відрізняється тим, що …  

 

ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 
 

 1.Робін Гуд –це  
а) англійський національний герой; 

б) німецький національний герой; 
в) французький національний герой. 

 

2.Англійські « лісові закони»: 
а) забороняли вирубувати ліс; 

б) забороняли простим людям полювати в лісах  

в) захищали диких тварин. 

 

3.Вілани в Англії  ХІ ст.це  
а) дворяни;  б) селяни; в) кріпаки. 
 

4.Цикл балад про Робіна Гуда налічує: 
а) 36 творів; б) 38 творів; в) 26 творів. 
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    І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1. Розкажіть про друзів хлопчика (Робіна Гуда).   
2. Яку трагедію пережив Роб у дитинстві? 3. Хто 

виховував маленького хлопчика ?  
 

         ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 

 
1. Балади бувають: …  

2. Традиційно балада складається з…  

 

            ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 

 

1.Робін Гуд був ватажком: 
а) лучників; б) вільного лісового братства; в) селян. 

 

2.За баладою Робін Гуд загинув: 
а) його спалили на вогнищі; б) його смертельно поранили; 

в) його занапастила черниця із монастиря. 

 

3.В Англії день Робін Гуда відзначають  
а) в липня; б) в червні; в) в травні. 

 

4.Провідною думкою циклу балад про Робін Гуда є : 
а) протиставлення простої людини багачам; 

б) прославлення доблесті і мужності Робін Гуда; 
в) дії Робін Гуда незаконні, але справедливі. 
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          І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 
 

1. Чому хлопчикові було дуже самотньо у світі?   

2. Яку новину приніс приніс Робові дядько?   

3. Чому Роб вирішив взяти участь у змаганнях?   
 

         ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 

 
1. Баладі притаманні такі засоби художньої виразності: 

2. Лірична оцінка – це прийом, що …  

 

 ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 

 

1.Робін Гуд із своїми друзями жили:  
а) в Шервудському лісі; б) в Ноттінгемському замкові; 

в) на околиці Лондона. 

 

2.Народні месники Робін Гуда: 
а) грабували багатіїв і віддавали гроші бідним; 

б) рятували від в’язниці невинних; 

в) грабували багатіїв з метою власного збагачення. 

 

3. Найвлучнішому лучникові на змаганнях у 

Ноттінгемі вручалася в нагороду: 
а) золота стріла;  б) золотий вінок;  в) золотий спис. 

 

4. Робін Гуд походив з родини: 
а) королівської знаті;  б) королівського лісничого;               

в) королівської сім’ї.  
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           І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1. Яку дорогу до Ноттінгема обрав Роб?  
2. З ким зустрівся Роб у вдови ?  

3. Що йому пообіцяли троє удовиченків?   
 

 

         ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 

 
1. Діалог у художньому творі -це…                                                        

2. Монолог – це …  

 

            ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 

 

1.Робін Гуд –це: 
а) король Англії;   б) шляхетний розбійник;    в) селянин. 

 

2. Балада – це жанр:  
а) ліричний; б) епічний; в) ліро-епічний. 

 

3.Хто виховував Робіна Гуда після смерті батьків:  
а) Королева Елеонора; 

б) Граф Хантінгдон; 
в) Джордж Геймвелл. 

 

4.Що означає ім’я Робін Гуд: 

а) Роб-розбійник;       б) Роб в каптурі;   в) Роб-лицар. 
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Примітка. 
 

Індивідуальні завдання побудовані на основі  програми, 
затвердженої Міністерством освіти і науки України: 

Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори 

Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, 

К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. Керівник авторського 

колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. 

Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.  

 

 


