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І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1.Назвіть головних героїв балади «Смерть матері 
Юговичів».   

2. Про які події розповідається в баладі?  

3. Яке диво сталося під час битви?  
 

ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 
 

1.У баладі «Смерть матері Юговичів»  розповідається про 

битву…   

2. Сини Юговичі загинули на….полі 

3. Події, описані  в баладі «Смерть матері Юговичів», 

відбувалися в країні…  

4. Антитеза – це… 
 

ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 

 

1. «Смерть матері Юговичів»- це .. 
а) білоруська народна балада  

б) сербська народна балада; 

в) німецька народна балада; 

г) польська народна балада. 
 

2.Частиною сербського героїчного епосу є: 
а) героїчні пісні; 

б) юнацькі пісні; 

в) героїчні билини; 

г) історичні пісні. 
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І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1.Чи виконав Бог прохання матері Юговичів?  
2. Що побачила мати на полі бою?  

3. Подумайте, чому мати забрала з поля бою дев’ятьох 

коней ?  

 

ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 

 
1.Батька синів Юговичів звали…  

2. Мати Юговичів померла від…  

3. Ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного 
чи побутового змісту з напруженим сюжетом – це… 

4. Баладі  притаманна ознака… 

 
ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 

 

1.У баладі «Смерть матері Юговичів» розповідається: 
а) про смерть матері від хвороби;  

б) про битву на Косовому полі  

в) про богатирів. 

г) про битву на полі Юговичів. 

 

2.Батька Юговичів звали:  
а) Югов; 

б) Юг- Югов; 
в) Богдан; 

г) Юг- Богдан. 
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І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1.Як у баладі передається скорбота коня за своїм 
господарем?  

2. Яку страшну картину побачили вранці мати та невістка ? 

3. Який фінал балади?  

 

ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 
 

1.Напружений трагічний сюжет є ознакою…  

2. Використана в творі тропа « з болю серце розірвалось» 

це…  

3. Трагізм сербської народної балади «Смерть матері 

Юговичів» полягає у тому, що…  

4. «Крила  лебедині"; «очі соколині "- це…  
 

ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 
 

1. «Смерть матері Юговичів» -це .. 
а) трагічна розповідь про долю підневільної жінки; 

б) трагічна розповідь про горе жінки, чий чоловік і 

дев’ятеро синів загинули в бою; 

в) трагічна розповідь про долю жінки, яка загинула від 

руки ворогів. 

 

2.Постійними епітетами в творі є  
а) «очі соколині», «крила лебедині», «кінь буланий». 

б) «очі соколині», «грушка недоспіла» , «крила лебедині». 

в) «добрі коні» , « люті леви» , « юнацька рука». 

г) « ясен сокіл» , « лев прелютий» , «промовила тихенько». 
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І. Дайте відповідь на запитання: (2 бали) 

 
1.Яка тема твору «Смерть матері Юговичів»?   
2. Доведіть, що вивчений твір є баладою.   

3. Визначте художні особливості балади.  

 

ІІ. Продовжіть думку: (1 бал) 
 

1. Мати побачила побачила на полі бою…   

2. У Сербії балади виконували народні співці -... 

3. У Битві на Косовому полі армія турецького султана 

Мурада I розгромила сербсько-боснійські війська під 
командуванням князя… 

4. У матері Юговичів було…  
 

ІІІ. Виберіть правильну відповідь: (1 бал) 
 

1.Використана в творі тропа « з болю серце 

розірвалось» 
а) епітет;  

б) метафора ; 

в) гіпербола ; 

г) порівняння. 
 

2.Хто автор українського перекладу балади «Смерть 

матері Юговичів»? 
а) Василь Симоненко; 

б) Борис Олійник; 

в) Володимир Сосюра; 

г) Максим Рильський. 
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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.  

 


