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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ВСТУП. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ.  
ФОЛЬКЛОРНА КАЗКА

І варіант
І-ІІ рівні (6 балів)

yy Оберіть правильний варіант відповіді.
1.  Слово фольклор у перекладі з англійської мови означає:

А народні оповідки;
Б народна мудрість;
В усні оповідки.

2.  Прислів’я — це:
А жартівливий, часто заримований вислів;
Б стислий, часто алегоричний опис предметів і явищ, які треба 

впізнати, відгадати;
В стислий і влучний народний вислів із повчальним змістом.

3.  Казка — це:
А невелике оповідання про тварин;
Б розповідь про окрему подію з життя героя;
В розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події.

4.  Казка «Фарбований шакал»:
А індійська;
Б арабська;
В німецька.

5.  Хто це: «Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в живо-
ті чудовиська і колоти його мечем»:
А Малян;
Б Момотаро;
В Іссумбосі?
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6.  Пані Метелиця, героїня однойменної казки братів Грімм, змальо-
вана як:
А добра фея;
Б зла чарівниця;
В звичайна бабуся.

ІІІ рівень (3 бали: 1+2)
1.  Установіть відповідність між цитатою та персонажем твору.

1. «— Чому ви всі тікаєте? Вам 
нема чого боятися. Мене сьо-
годні створив сам Брахман».

2. «...у віконце визирала стара 
баба. В неї стирчали такі ве-
ликі зуби, що дівчинка хотіла 
тікати».

3. «Ми раділи, що врятувались 
від людожерів, але радість ви
явилася передчасною».

4. «Вельможі одразу сподобався 
цей маленький, але жвавий 
хлопчик». 

2.  Дайте відповідь на запитання.
yy Чому, на вашу думку, герої японських казок Іссумбосі і Момотаро 

вийшли переможцями із найскрутніших ситуацій? Як ви оцінюєте 
їхні вчинки?

А Синдбад
 мореплавець
Б Чандарава
В Іссумбосі
Г Пані Метелиця
Ґ Малян
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ПРИРОДА І ЛюДИНА
IV варіант

I-II рівні (6 балів)

yy Оберіть правильний варіант відповіді.

1.  Хто є автором поезії «Задзвени із глибини…»:
А Г. Гейне;
Б Е. СетонТомпсон;
В Й.В. Гете;
Г Дж. Кітс?

2.  Кого із поетів було обрано почесним членом Ради Харківського уні
верситету:
А Г. Гейне;
Б О.С. Пушкіна;
В Й.В. Гете;
Г Дж. Кітса?

3.  Образний вислів, який вживається в переносному значенні й ґрун
тується на уподібненні одного предмета (чи явища) іншому, — це…
А епітет;
Б метафора;
В порівняння;
Г алегорія. 

4.  Яке зі словосполучень характеризує Снапа:
А хитрий лис;
Б гримуча змія;
В маленький тигр;
Г сірий вовк.
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yy Продовжіть речення. 
5.  Епітет — це 

6.  Анімаліст — це… 

III рівень (3 бали)

yy Установіть відповідність між автором і цитатою.
1. «Поезія землі не вмре ніко-

ли…»
2. «Надсилаю тобі чудове щеня. 

Будь з ним ввічливим».
3. «…Мила пісенько весни, —
 Линь все далі й далі!»
4. «На всі вершини
 Ліг супокій…»

yy Дайте відповіді на запитання. 

1.  Які таланти Е. СетонаТомпсона поєдналися у його книжках?

А Й.В. Гете
Б О.С. Пушкін
В Дж. Кітс
Г Е. СетонТомпсон
Ґ Г. Гейне
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5.  Установіть відповідність між персонажами та творами.
1. Віллі Вонка  А     «Комета прилітає»
2. Герцогиня   Б     «Чарлі і шоколадна фабрика»
3. Мумітроль  В     «Пригоди Тома Сойєра»
4. Беккі   Г     «Полліанна»
     Ґ     «Аліса в Країні Див»

6.  Установіть відповідність між персонажами казки «Чарлі і шоко-
ладна фабрика» та їхніми характеристиками.  
1. Віолета Бореґард
2. Верука Солт
3. Віллі Вонка
4. Чарлі

III рівень (3 бали: 2+1)

1. Дайте відповідь на запитання.  
yy З якою метою Віллі Вонка організував екскурсію на шоколадну 

фабрику?

А «Вона годинами лежала на підло-
зі, хвицала ногами й страшенно 
лементувала».

Б «Дівчина, котра цілий день жує 
жуйку».

В «Дивовижний, фантастичний, 
неймовірний виробник шоколаду».

Г «Мав дев’яносто шість з гаком, 
а це дуже похилий вік».

Ґ «Він був їхньою єдиною в житті 
радістю і вони цілісінькими дня-
ми чекали його вечірніх відвідин».
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2. Продовжіть речення.

Герой літературного твору — це... 

IV рівень (3 бали)

yy Напишіть твірмініатюру «Чарлі як головний герой казки Роальда 
Дала».
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