
КР. Орієнтовні завдання. Тема: «Літературні балади у світовій літературі». 7кл.                                                                                          

І варіант 

 

Підготувала Короленко М. П., вчитель світової літератури Бучацької ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 . 2013   
 

1 
І-ІІ рівні (0,5 б. за кожну правильну відповідь, всього 6 б. за 12 завдань ) 

 

 

 1. У 1780 році Ф.Шиллер 

а) став військовим журналістом; 

б) став військовим лікарем; 

в) був ув’язнений до фортеці. 

  

2. Делорж – герой твору Ф.Шиллера  «Рукавичка»  

а) йде між звірів і дістає рукавичку Кунігунди; 

б) вбиває звірів і дістає рукавичку; 

в) з жахом і переляком дивиться на хижих звірів  

  

 3. Повернувши рукавичку дамі Делорж говорить такі слова: 

а) «Подяки, дам, чекаю від тебе..» 

б) «Подяки, дамо, не треба мені!»; 

в)  «Подякуй, дам, мені!». 

  

4. Заборона на що  існувала в «Карловій школі» і лише розпалювала любов? 

а) на зустрічі з коханою; 

б) на захоплення літературою; 

в) на захоплення політикою. 

  

5. В основу  балади «Рукавичка»покладено    

а)  реальні події, які трапилися при дворі короля Франциска І; 

б) вигадані автором події; 

в) подію, яка трапилася з Ф.Шиллером. 

  

6.Ценральною темою творів Й.Гете є тема: 

а) дружби; 

б) природи; 

в) служіння королю. 

  

7. Назву балади «Вільшаний король»можна було замінити на таку 

а) « Лісовий чарівник»; 

б) «Лісовий володар»; 

в) « Нещасний король». 

  

8. «Вільшаний король» - це балада  

а) про хлопчика і лісового короля; 

б) про нерозривний зв'язок людини  зі світом природи; 

в) про горе батька. 

  

9. Знайдіть зайве: 

а) «Лісовий цар», «Фауст», «Страждання молодого Вертера» 

б) «Лісовий цар», «Егмонт», «Фауст». 

в) «Лісовий цар», «Фауст», «Рукавичка». 
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10. Що у творі символізує вільшаний король? 

а) непізнанні сили природи; 

б) зло, яке існую в світі; 

в) реальний світ . 

    

11. Як цар Росії Олександр І відзначив вірші О.С.Пушкіна? 

а) нагородив поета золотою медаллю; 

б) передав у спадок маєток; 

в) відправив його на заслання. 

 

12. Південна подорож О.С.Пушкіна тривала:  

а) з липня 1820 по вересень 1824 р; 

б) з травня 1820 по липень 1824 р; 

в) з червня 1820 по липень 1825 р. 

 

13. Скільки часу  О.С.Пушкін прожив  маєтку Михайлівському?  

а) 3 роки ; 

б) 4 роки; 

в) 2 роки. 

   

 14. «Тебе ні в чому не звинувачують, це правда. Але в паперах кожного з повстанців 

знаходять твої вірші. Це не кращий спосіб налагодити взаємини з урядом…»,- писав 

Василь Жуковський поету.Про яких повстанців іде мова? 

а) про козаків;  

б) про декабристів; 

в) про французьких революціонерів. 

 

 15. Про кого російський дослідник Юрій Лотман писав такі рядки «…Полюбіть його – 

і ви отримаєте товариша на все життя: простого і розумного, часом веселого, часом 

сумного, завжди чесного і мужнього»? 

а) про В.Жуковського; 

б) про героя твору О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»; 

в ) про О.С.Пушкіна. 

 

16. Що обіцяє Олег віщуну за пророцтво ? 

а) маєток; 

б) коня; 

в) покарати. 

 

17. Де Олег знаходить кісти коня? 

а) на берегах Дніпра; 

б) в конюшні; 

в) на царському дворі. 

 

 18. Хто із героїв говорить ці слова: 

«Правдив и свободен их вещий язык  

 И  с волей небесною дружен..» 

а)Олег; 

б) пророк ; 

в) князь Ігор. 
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 19. Від чого помер князь Олег?  

а) від ворожої стріли;  

б) від укусу змії; 

в) від старості. 

 

 20. Р.Л.Стівенсон – це .. 

а) відомий французький письменник; 

б) відомий шотландський письменник;   

в) відомий польський поет. 

 

21. Скільки років прожив Р.Л.Стівенсон? 

а) 49 ;б) 44 ;в) 54. 

 

22. Що таке верес? 

а) птах; 

б) кущ; 

в) напій. 

 

23. Яким на смак був вересовий трунок? 

а) солодкий; 

б) гіркий; 

в) терпкий. 

 

24. Чому вже більше ніхто не вмів варити вересовий трунок?  

а) бо забули технологію; 

б) бо лінувалися; 

в) бо не залишилося броварів – майстрів. 

 

25. Які на зріст були пікти? 

а) високі на зріст воїни; 

б) карликового зросту; 

в) середнього зросту. 

 

26. Хто виступає переможцем у творі? 

а) шотландський король; 

б) васал короля; 

в) пікт. 

 

 27. Яка подія в житті поета трапилася 24 жовтня 1824 року?  

а) закінчує Віленський університет; 

б) назавжди залишає батьківщину; 

в) одружується. 

 

 28. Хто подарував А.Міцкевичу гусяче перо  і картку з написом «Прихильність наших 

сучасників – ось найнадійніше щастя» 

а) О.С.Пушкін; 

б) Й.Гете; 

в) М.Гоголь. 
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29. Кого називали маврами ? 

а) французів; 

б) мусульман Піренейського півострова; 

в) німців. 

 

 30. Яка думка є провідною в баладі «Альпухара»? 

а) прославлення мужності й нескореності мавританського народу;  

б) прославлення мужності  й нескореності  польського народу; 

в) прославлення мужності короля Альманзора. 

 

  

31. Як Альманзор перемагає ворога? 

а) у кровопролитній битві; 

б) приносить в своїх устах смертельний трунок; 

в) просить допомоги у сусідського короля. 

 

 

ІІІ рівень. (правильна відповідь — 1бал, всього  4 бали ) 

 

 

Із якої балади ці слова: 

   
1. «...повідай, улюбленцю наших богів...». 

 

2. «...зв’яжіть його міцно, владарю, і киньте в кипучі нурти...». 

Назвіть прізвище письменника за даним описом: 

3. Поет, який обіймав посаду полкового лікаря, зазнав злиднів, однак 

завдяки другові здобув посаду професора Ієнського університету. 

 

4.  Поет, який зажив слави мистецтвознавця, природознавця, 

філософа, засновника театру, державного діяча. 

IV рівень. (змістовна, правильна відповідь — 2 бали) 

 

 

1. Як ви вважаєте, чи можна батька й сина з балади Р. Стівенсона 

«Вересовий трунок» назвати героями? 

 
2. Порівняйте образи Олега і віщуна (за баладою О. Пушкіна «Пісня 

про віщого Олега») 


