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Тести для перевірки знання оповідання 

1. До якої літератури належить творчість Конан Дойля?: 

             а) французької; 

             б) американської; 

             в) англійської; 

             г) ірландської. 

 2. До якого жанру належать твори Конан Дойля?: 

             а) детектив; 

             б) драма; 

             в) трагедія; 

             г) епопея. 

3. Хто вважається засновником детективу? 

             а) Агата Крісті,; 

             б) Едгар По; 

             в) Вілкі Коллінз; 

             г) А.Конан Дойль. 

4. Хто розповів Холмсу і Ватсону легенду про собаку Баскервілів? 

             а) Доктор Мортімер; 

             б) Доктор Ватсон; 

             в) містер Степлтон; 

             г) Генрі Баскервіль. 

5. За кого видавав себе містер Степлтон? 

             а) Службовця; 

             б) Баронета; 

             в) Лікаря; 

             г) Вченого. 

6. Манускрипт, що його приніс доктор Мортімер, належав до? 

             а) XVI ст.; 

             б) XIV ст.; 

             в) XVIII ст.; 

             г) XVII ст. 

 7. Що було прокляттям роду Баскервілів? 

            а) Спадок; 

            б) Манускрипт; 

            в) Собака; 

            г) Гроші. 

8. Яку річ, забуту відвідувачем, на початку твору доктор Ватсон з цікавістю розглядає: 

             а) журнал; 

             б) капелюх; 

             в) ціпок; 

             г) годинник? 
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9. Манускрипт, який приніс доктор Мортімер, датувався: 

             а) 1730 роком; 

             б) 1742 роком; 

             в) 1745 роком; 

             г) 1750 роком. 

10. Новим господарем Баскервіль-холу мав стати: 

            а) Гуго; 

            б) Чарльз; 

            в) Гаррі; 

            г) Генрі. 

11. У манускрипті згадується свято: 

            а) Святого Миколая; 

            б) Михайлів день; 

            в) Теплого Олексія; 

            г) Івана Купала. 

12. Холмс сказав про рукопис, який читав Мортімер: 

            а) «Цікавий для дослідників родоводу»; 

            б) «Цікавий для любителів таємниць»; 

            в) «Цікавий для збирачів казок»; 

            г) «Цікавий для шанувальників старовини». 

13. Якого факту, пов’язаного з розслідуванням, не відмітив Шерлок Холмс у Лондоні: 

            а) зникнення черевика; 

            б) лист-попередження; 

            в) підозрілий чоловік у кебі; 

            г) поява валізи? 

14. Який титул був у Генрі Баскервіля: 

            а) баронет; 

            б) граф; 

             в) князь; 

             г) лорд? 

15. «Це літній чоловік, червоновидий, сивий і дратівливий…» Так автор зображує: 

             а) Степлтона; 

             б) Беррімора; 

             в) Мортімера; 

             г) Френкленда. 

16. Якою наукою захоплювався Степлтон? 

             а) ентомологією; 

             б) екологією; 

             в) електрофізикою; 

             г) економікою? 

 

 



Артур Конан Дойль «Собака Баскервілів»  

Тести для перевірки знання оповідання 

3 

 

Підготувала М. П. Короленко              Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Бучач - 2014 
 

17. «Наскільки я можу судити, це був високий на зріст худорлявий чоловік. Він стояв, 

трохи розставивши ноги , схрестивши на грудях руки і похиливши голову…» Так у повісті 

описано: 

              а) каторжника Селдена; 

              б) Шерлока Холмса; 

              в) Генрі Баскервіля; 

              г) доктора Ватсона. 

18. Яка деталь для Холмса була «однією з найважливіших ланок, відсутність яких 

дошкуляла»: 

              а) загублений черевик; 

              б) фамільний портрет; 

              в) червонястий твідовий костюм; 

              г) величезний собака?  

19. Дія твору відбувається: 

             а) поблизу Лондона; 

             б) у Швейцарії; 

             в) поблизу міста Дартмур. 

 

20. Господарку квартири, де мешкають Шерлок Холмс і доктор Ватсон, звали; 

            а) тітонька Поллі; 

            б) місіс Хатсон; 

            в) місіс Велдон. 

 

21. Відвідувач, котрий забув у Шерлока Холмса ціпок, був: 

            а) бізнесменом; 

            б) комівояжером; 

            в) лікарем. 

 

22. Манускрипт, що його приніс доктор Мортімер, належав до: 

            а) ХVIII ст.; 

            б) XVII ст.; 

            в) XVI ст. 

 

23. Генрі, нащадок роду Баскервілів, приїхав з: 

            а) Японії; 

            б) Сполучених Штатів Америки; 

            в) Австралії. 

 

24. Порода собаки Баскервілів, що з’являється у фіналі твору: 

            а) дог; 

            б) мастіф; 

            в) бульдог. 

 

25. Квартира Шерлока Холмса і доктора Ватсона розташовувалась у Лондоні на вулиці: 

                а) Бейкер-стріт; 

                б) Пікаділлі; 

                в) Волт-хол. 
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26. Метод, за допомогою якого діяв Шерлок Холмс: 

                а) індукція; 

                б) синтез; 

                в) дедукція. 

 

27. Назвіть причину полювання на членів родини Баскервілів: 

               а) помста; 

               б) спадок; 

               в) релігійний ритуал. 

 

28. Розкрити злочин Шерлоку Холмсу допомогло: 

               а) підслуховування; 

               б) читання листа; 

               в) розглядання портретів. 

 

29. Якою хімічною речовиною Степлтон натирав собаку? 

               а) ртуттю; 

               б) фосфором; 

               в) міддю. 

 

30. Як звали поліцейського, котрого Холмс викликав із Лондона? 

               а) Лейстред; 

               б) Велес; 

               в) Стівенсон. 

 

31. Де переховувався Степлтон? 

                а) на болоті; 

                б) у покинутому замку; 

                в) у лісі. 

 

32. Готуючи злочин проти родини Баскервілів, вбивця використав родинну:                                                                              

               а) зброю; 

               б) прикрасу; 

               в) легенду. 

 

33. Підозра у скоєнні злочину падає на Беррімора, тому що він: 

               а) негостинно зустрів сера Генрі; 

               б) ходив на болото; 

               в) подавав умовні сигнали. 

 

34. У фіналі твору злочинець: 

              а) тікає від правосуддя; 

              б) гине на пустищі; 

              в) здається поліції. 

 

  

 

 

 

 


