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

 
 

1. Справжня дружба між Ф.Шиллером і Й.Гете розпочалася 

а) після  зустрічі на засіданні Спілки природознавців у Ієні 1794 році; 

б) після зустрічі на засіданні Спілки письменників у Ієні 1791 році;  

в) після зустрічі в родині Лангефельдів;  

  

2. Твори «Рукавичка», «Орлеанська діва», «Вільгельм Телль» Ф.Шиллер написав  

а) у Веймарі; 

б) у Франкфурт-на Майні; 

в) у Лейпцигу. 

  

3. Кунігунда посилає Дедоржа за рукавичкою  

а) для забави; 

б) з метою позбутися Делоржа; 

в) бо рукавичка має для неї велику цінність. 

  

4. Хто із поетів і про кого говорив такі слова  

«Загалом моя виключно висока думка про нього не знизилася, однак я не впевнений, 

що ми коли – небудь станемо близькими …Його світ - не мій світ, наші уявлення 

суттєво відрізняються»? 

а) Й.Гете про Ф.Шиллера; 

б) Ф. Шиллер про Й.Гете; 

в) Ф.Шиллер про Карла Євгенія.  

  

5. У баладі «Ф.Шиллера»  рукавичка перемагає  

а)прекрасна дама ; 

б) кодекс людяності; 

в) примхи Кунігунди. 

  

6. Увага автора в творі «Вільшаний король» зосереджена  

а) на образі вільшаного короля; 

б) на образі природи; 

в) на почуттях героїв. 

  

7. Верби удалині здавалися хлопчику: 

а) лісовими феями; 

б) дочками вільшаного короля; 

в) лісовими мавками. 

  

8. Хто з письменників сказав про Й.Гете такі слова:  «Потрібне ціле життя, аби охопити 

поглядом його життя, треба до останку присвятити себе вивченню творчості, щоб 

збагнути його; адже тільки природничо - наукові твори Гете складають цілий світ, а 70 

томів його листів – ціла енциклопедія .І навіть лірика – понад тисячу віршів…» 

а) Вільгельм Грім; 

б) Генріх Гейне; 

в) Стефан Цвейг. 

  

9. Що в творі уособлює реальний , зрозумілий світ?  

а) вільшаний король; 
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б) батько і хлопчик; 

в) дочки вільшаного короля. 

  

10. Чому автор називає свого персонажа «Вільшаний король»?  

а) він, за легендою, – син вільхи; 

б) його образ, створений поетом, схожий на вільху; 

в) він уособлює сили природи. 

 

11. В яких українських містах бував поет О. С. Пушкін? 

а) в Катеринославі, Одесі, Кам’янці; 

б) в Одесі , Полтаві, Харкові,  

в) в Кам’янці , Одесі , Умані. 

 

12. Хто був наглядачем О.С.Пушкіна  під час його перебування в Одесі? 

а)декабрист Павло Бестужев; 

б) генерал Михайло Воронцов; 

в) герой війни 1812 року Микола Раєвський. 

 

13. Село Михайлівське – це … 

а) родовий маєток Пушкіних; 

б) родовий маєток дружини О.С.Пушкіна; 

в) родовий маєток Орини Родіонівни. 

 

14. В пісні про віщого Олега відображено події: 

а) вигадані; 

б) реальні історичні; 

в) літописний переказ. 

  

15. В «Пісні про віщого Олега» говориться, що київський князь Олег воював  

а) з хазарами; 

б) з колдунами; 

в)з нечистою силою 

 

16. Про кого сказано ці слова ? 

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,  

 Расстаться настало нам время …» 

а) про бойового товариша; 

б) про пророка; 

в) про коня. 

 

17. Яких історичних  осіб зображує поет в «Пісні…»? 

а) князя Ігоря і Святослава; 

б) князя Ігоря і княгиню Ольгу; 

в) княгиню Ольгу і  Володимира Великого. 

 

18. В чому помилка Олега? 

а) він був необережним; 

б) він слова волхва зрозумів буквально; 

в) вважав, що він наділений безмежною владою і зможе змінити свою долю.  

 

19.З яких двох частин складається твір ? 
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а) в першій розповідається про славні героїчні справи Олега , а в другій – про його 

смерть; 

б) в першій розповідається про зустріч Олега з волхвом, а в другій – про те, як дружина 

князя влаштувала поминки за Олегом ; 

в) в першій розповідається про передбачення та його передісторію, а в другій – 

здійснення передбаченого. 

 

20. Родичами письменника Р.Л.Стівенсона були: 

а) Роберт Бернс і Вальтер Скотт ; 

б) Джон Леннон і Тільберт Кіт Честертон; 

в) Вальтер Скотт і Фрідріх Шиллер. 

 

21. Що таке верес? 

а) птах; 

б) кущ; 

в) напій. 

 

22. Де жили пікти ? 

а) в замках; 

б) в підземеллях; 

в) в дерев’яних будинках  

 

23. Хто і про кого сказав такі слова?  

« Смерть його не лякає, 

Життя не цінує він.» 

а) шотландський король про свого воїна; 

б) батько пікт про свого сина; 

в) королівський васал про пікта. 

 

24. Як побудована балада «Вересовий трунок»? 

а) на антитезі; 

б) на порівнянні,  

в) з використанням монологу. 

 

25. А.Міцкевич- це .. 

а) білоруський письменник; 

б) польський письменник; 

в) російський письменник. 

 

26. Що трапляється з поетом, під час перебування його в Одесі?  

а) знайомиться з О.С.Пушкіним; 

б) пише  «Кримські сонети»; 

в) отримує посаду вчителя ліцею Рішельє.  

 

 27. В якій країні А.Міцкевич очолює кафедру слов’янських літератур?  

а) в Росії;  

б) на Україні; 

в) у Франції . 

 

28. Про  кого А.Міцкевич сказав такі слова?  

«Чорт забирай, який розумник!» 
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а)про  О.С.Пушкіна; 

б) про Й.Гете; 

в) про Віктора Гюго. 

 

 29. Епіграфом  якого твору є рядки: «Повинні –бо ви знати, що є два способи боротьби 

…, треба бути лисицею і левом»? 

а) «Альпухара»  А.Міцкевича. 

б)  «Конрад Валленрод» А.Міцкевича; 

в)  «Рукавичка» Ф.Шиллера. 

 

 30. Балада Адама Міцкевича «Альпухара» входить до поеми: 

а) «Конрад Валленрод»; 

б) «Пан Тадеуш»; 

 в) «Гражина».  

  

31. Увійшов до клітки з хижаками головний герой балади: 

а) «Альпухара»; 

б)  «Вересовий трунок»; 

в)  «Рукавичка». 
 

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

Із якої балади ці слова: 

1. «...а кругом, на високім балконі дам барвистий вінок процвів»  

 

2.  «...я знаю небо щастя й сліз долину».  

  Назвіть прізвище письменника за даним описом: 

3.Поет, прозаїк, драматург, який отримав подарунок від свого 

попередника із написом: «Переможцеві-учню від переможеного 
вчителя». 

 

4.  Двадцятишестирічний поет став державним діячем і свою мрію 
про поліпшення устрою держави висловив так: «Треба поливати 

власний сад, коли ми не можемо дати дощу всій землі».  

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

 

1. Яке значення  має в баладі «Рукавичка» вибір автором хижаків, які 
з’явилися на арені? 

2. Поміркуйте, ким є старий пікт – героєм чи синовбивцею. 

Обгрунтуйте свою відповідь. 


