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БИЛИНИ І БАЛАДИ 

Вправа «Закінчи речення» 

1.Героїчні пісні , в яких йдеться про богатирів і героїв та їхні подвиги 

називаються…(билини) 

2.Ілля Муромець – це герой…(давньоруських билин) 

3.Жанр народної балади виник у добу…(Середньовіччя) 

4.Вічним образом англійських народних балад став…(Король Лір) 

5.Робін Гуд – це герой народних балад (країна)….(Англія) 

6.Про кого ці рядки : ”Розбійник долею він був і лицар у душі “ 

(Робін Гуда) 

7.Автором балади ”Рукавичка” є…(Ф. Шиллер) 

8.Хто з поетів  (Шиллер, Міцкевич, Стівенсон ) побував в Україні ? 

(Міцкевич) 

9.А. Міцкевич є автором балади …(“Світязь”) 

10.Про любов до батьківщини і героїзм народу йдеться у 

баладі…(“Світязь”) 

11.Р. Стівенсон - це письменник (країна)…(Англія) 

12.Р. Стівенсон є автором балади… 

(“Вересовий трунок”) 

 

Встановіть відповідність між баладою та її автором  

1.”Вересовий трунок”                  а) Ф. Шиллер  

2.”Світязь”                                    б) Р. Стівенсон 

3.” Рукавичка”                               в) А. Міцкевич 

                                                        г) Й. В. Гете 

 

 

 

 



 

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ  

В. Скотт “Айвенго” 

Вправа «Закінчи речення» 

1. В. Скотт є засновником жанру … (історичного роману) 

2. Король Англії називався … (Річард I Левине серце) 

3. Айвенго був сином … (Седріка Сакса) 

4. Лицарський турнір відбувався в місті … (Ашбі) 

5. Бріан де Буагільбер - це  … (лицар-храмовник) 

6. На щиті Айвенго був зображений … (дуб, вирваний з корінням) 

7. Напис “дездішадо” означає … (позбавлений спадщини) 

8. Дочку єврея Ісаака звали … (Ребекка) 

9. Локслі - це … (Робін Гуд) 

10. Річард Левине серце з’являється в Англії під іменем … (Чорний 

лицар) 

11. Королевою турніру в Ашбі було обрано … (Ровену) 

12. Айвенго бився на поєдинку з … (Бріаном де Буагільбером) 

 

В. Биков “Альпійська балада” 

Віднови послідовність подій у творі В. Бикова “Альпійська балада” 

1. Розповідь Джулії про себе. 

2. Загибель Івана. 

3. Сутичка Івана із Зандлером. 

4. Шлях через перевал. 

5. Лист Джулії до рідних Івана. 

6. Стрибок Джулії у прірву. 

Правильна послідовність: 3, 1, 4, 6, 2, 5. 

 

 

 



 

ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ 

“Останній дюйм” Дж. Олдрідж, “Якщо” Р.Кіплінг 

Тести 

1.  Джеймс Олдрідж - це письменник: 

           А) австрійський; 

 Б) англійський; 

           В) американський. 

2. За жанром “Останній дюйм” це: 

     А) повість; 

 Б) оповідання; 

     В) роман. 

3. За фахом Бен був: 

 А) пілотом; 

            Б) художником; 

            В) письменником. 

4. Скільки років було Деві? 

А) 10; 

            Б) 12; 

            В) 14. 

5. Події твору відбувалися на узбережжі: 

 А) Червоного моря; 

            Б) Чорного моря; 

            В) Мертвого моря. 

6. Чому бухту називали Акулячою? 

     А) була схожа за формою на акулу; 

Б) в ній було багато акул; 

В) в ній була одна велика акула. 

7. Куди відправився Бен з Деві? 

     А) у бухту морських котиків; 



     Б) у коралову бухту; 

 В) у акулячу бухту. 

8. В аеропорту якого міста Деві посадив літак: 

 А) Каїр; 

     Б) Париж; 

     В) Оран. 

9. Найстрашнішим після сутички з акулами було те, що: 

А) Деві міг залишитися сам і загинути; 

     Б) Бен втратив дорогу камеру; 

     В) літак не міг злетіти. 

10. Деві самому довелось керувати літаком, тому що: 

    А) батько загинув, фільмуючи акул; 

Б) батько був поранений акулами; 

    В) Деві вирішив сам покататись на літаку. 

11. Редьярд Кіплінг - це письменник: 

    А) Індії; 

 Б) Англії; 

    В) Америки. 

12. Кому адресовано вірш “Якщо”? 

    А) братові; 

    Б) другові; 

В) синові. 

 

 

 



 

ДРУЖБА І КОХАННЯ  

О. Грін “Пурпурові вітрила” 

Літературний диктант (за змістом твору) 

1. За жанром “Пурпурові вітрила” - це … (повість-казка) 

2. Головні герої називаються … (Ассоль і Грін) 

3. Ассоль жила у … (Каперні) 

4. Грей за походженням був … (аристократом) 

5. Він з дитинства мріяв стати … (капітаном корабля) 

6. Як називався корабель Грея? (“Секрет”) 

7. Батька Ассоль звали … (Лонгрен) 

8. Казку про пурпурові вітрила Ассоль розповів … (Егль) 

9. Що дав Грей сплячій Ассоль … (каблучку) 

10. Як Грей здійснив мрію Ассоль (приплив за нею на кораблі з 

пурпуровими вітрилами) 

11.Чиї це слова: “Усмішка полягає в тому, щоби робити дива своїми 

руками”? (Грея) 

12.Головний символ твору … (пурпурові вітрила) 

 

Вправа «Впізнай героя» 

1. “... матрос “Оріона” німецького брига, на якому він прослужив 10 

років, якому був відданий сильніше, ніж інколи син рідній матері, 

мусив нарешті, покинути службу.” (Лонгрен) 

2. “... було вже 5 років, і батько починав чимраз лагідніше і лагідніше 

всміхатися, позираючи на її нервове, добре личко, коли, сидячи в 

нього на колінах, вона намагалася впоратися з таємницею 

застебнутого жилета або кумедно наспівувала матроських пісень” 

(Ассоль) 

3. “ Перед нею був не хто інший, як мандруючий пішки відомий збирач 

пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері складками випадали з-

під його бриля; сіра блуза, заправлена в сині штани і високі чоботи 

надавали йому вигляду мисливця” (Егль) 



4.  “... народився з живою душею... зовсім не схильною продовжувати 

визначену наперед фамільну лінію” (Грей) 

Віднови послідовність подій 

1. Зустріч Ассоль з Еглем. 

2. Події у замку Грея. 

3. Смерть матері Ассоль і повернення Лонгрена додому. 

4. Грей на шхуні “Ансельм”. 

5. Здійснення мрії Ассоль. 

6. Грей-капітан “Секрету”. 

Правильна послідовність: 3, 1, 2, 4, 6, 5. 

 

Створи “хмаринку слів” - “Пурпурові вітрила” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛІТЕРАТИВНИЙ ДЕТЕКТИВ 

Е. По “Золотий жук” 

Літературна вікторина 

1. Що лежить в основі детективу як літературного жанру? (інтрига, 

таємниця, розслідування) 

2. Хто є засновником жанру детективу? (Едгар По) 

3. Представником якої країни є цей письменник? (США) 

4. Назвіть головних героїв твору? (Легран, Юпітер, оповідач) 

5. Який композиційний прийом використано у творі? (“розповідь у 

розповіді”) 

6. Визначіть жанр твору. (оповідання) 

7. Яку знахідку зробив Легран під час прогулянки по острову? 

(знайшов незвичного жука) 

8. Що таке пергамент? (папір у творі) 

9. Що використав Легран, щоб розкрити таємницю золотого жука? 

(аналітичний розум) 

10. Що таке “чортове сідало”? (заглибина в скелі) 

11. Яка вказівка була на дереві? (череп) 

12. Чиї скарби знайшов Легран і його друзі? (пірата капітана Кіда) 

Виправ ланцюжок слів 

Пергамент - череп - вогонь -  вода - кіт - жук - сковорідка - криптограма 

Має бути: жук - пергамент - вогонь - череп - кіт -  вода - сковорідка - 

криптограма 

Порівняйте за допомогою вправи «Кола Вена» 

“Золотий жук” Е. По і “Острів скарбів” Стівенсона 

 



Спільне: пошук скарбів, пірати, капітан Кід, череп або скелет.  

Різне: в “Острові скарбів” - карта, в “Золотому жуці” - криптограма. 

Сміливість у Стівенсона, аналітичний розум і знання у Е. По 

 

 

 

А. Конан-Дойл “Собака Баскервілів” 

Тести 

1. Батьківщиною А. Конан-Дойля є: 

             А) Росія; 

             Б) Німеччина; 

 В) Англія. 

2. “Собака Баскервілів” за жанром: 

А) повість; 

       Б) роман; 

       В) оповідання. 

3. Шерлок Холмс - це: 

 А) детектив; 

              Б) поліцейський; 

              В) шукач скарбів. 

4. Хто не є героєм твору “Собака Баскервілів”: 

       А) Холмс, Ватсон, Лейстред; 

      Б) Холмс, Степлтон, Мортімер; 

 В) Холмс, Ватсон, Інгрід. 

5. Який старовинний документ згадано у творі: 

А) манускрипт; 



      Б) літопис; 

      В) пергамент. 

1. Генрі Баскервіль повернувся з: 

А) Америки; 

            Б) Африки; 

            В) Австралії. 

2. Шерлок Холмс проживав у: 

     А) Единбурзі; 

 Б) Лондоні; 

     В) Девонширі. 

3. Що було у рукописі, який приніс Мортімер? 

     А) про заховані скарби Баскервілів; 

 Б) про прокляття роду Баскервілів; 

     В) про родовід Баскервілів. 

4. Якою наукою захоплювався Степлтон: 

 А) ентомологією; 

     Б) біологією; 

     В) хімією. 

5. Що наштовхнуло Холмса на остаточну розгадку: 

    А) лист Л. Л.; 

 Б) портрет Гуго Баскервіля; 

  В) розповідь Генрі Баскервіля. 

6. Страшного собаку переховував:  

    А) Селдон; 

    Б) Мортімер; 

В) Степлтон. 

7. Що сталося з Степлтоном: 

    А) він утік; 

    Б) його застрелив Лейстред; 

В) загинув на болоті. 



 

 

 

Віднови послідовність подій у творі: 

А. Смерть Селдона; 

Б. Знайомство з Генрі Баскервілем; 

В. Остання засідка; 

Г. Прокляття більше не існує; 

Д. Таємниця дворецького Беррімора; 

Е. Загибель Степлтона на болоті; 

Є. Легенда про собаку Баскервілів; 

Ж. Візит лікаря Мортімера. 

Правильна послідовність : Ж, Є, Б, Д, А, В, Е, Г. 

 

“Пістрява стрічка” 

                                           Літературний диктант 

1. Ім’я героїні, що прийшла до Холмса за допомогою … (Хелін) 

2. Прізвище вітчима героїні … (Ройлотт) 

3. Холмс звернув увагу в кімнаті Джулії на непотрібний … (шнур для 

дзвінка) 

4. У кімнаті Ройлотта було зайве … (блюдечко з молоком) 

5. Прізвище героїні … (Стоунер) 

6. Шерлоку Холмсу допомагав у розслідуванні … (Ватсон) 

7. Економка Холмса називалася … (місіс Хадсон) 

8. Джулія назвала гадюку … (пістрява стрічка) 

9. Назва маєтку, де розгортались події в оповіданні … (Стоук-Моран) 

10. Причиною смерті Джулії був … (укус гадюки) 

11. Ройлотт прагнув смерті сестер через … (спадок) 

12. Ройлотт загинув від … (укусу своєї гадюки) 

 



 

 

СВІТОВА НОВЕЛА 

О. Генрі “Останній листок” 

Знайди ключове слово: 

Любов, вірність, дружба, доброта,  талант, здоров’я, самопожертва, 

осінь, турбота, безвихідь. 

Літературна вікторина 

1. Визначіть жанр твору О. Генрі. (новела) 

2. Назвіть головних героїв твору. (Сью, Джонсі, Берман) 

3. Який скульптор згаданий у творі? (Мікеланджело) 

4. У яку пору року відбуваються події? (у листопаді, восени) 

5. Хвороба Джонсі називалась … (пневмонія) 

6. З якими біблійними персонажами порівнюють Бермана? (Мойсеєм) 

7. Ким були Сью і Джонсі? (художницями) 

8. Що мріяла намалювати Джонсі? (Неаполітанську затоку) 

9. Про якого героя твору слова Гоголя: “Я не знаю вищого подвигу, 

аніж подати руку занепалому духом”? (Бермана) 

10. З чим пов’язала своє життя Джонсі? (з листком плюща) 

11. Який шедевр створив Берман? (намалював на стіні листок плюща) 

12. Як склалася доля Бермана? (помер від пневмонії) 

 

 



 

 

Г. Уеллс“Чарівна крамниця” 

Тести 

1.Г.Уеллс - це письменник 

А) американський; 

Б) австрійський; 

В) англійський. 

2.Г. Уеллс писав твори 

А) фантастичні 

Б) історичні; 

В) пригодницькі. 

3. Головний герой новели – 

А) Джіп; 

Б) Джек; 

В) Джиммі. 

4.Незвичайна крамниця знаходилась 

А) на Бейкет-стріт; 

Б) на Ріджент-стріт; 

В) на Оксфорд-стріт; 

5. Продавець дістав у себе з голови 

А) яйця; 

Б) скляну кульку; 

В) чарівну паличку. 

6. Кому показав би Джіп чарівну пляшку? 

А)Джіссі; 

Б) мамі; 

В) братові. 

7.У чарівній крамниці дітям роздавали 

А) чарівні палички; 



Б) скляні кульки; 

В) карти. 

8. Продавець відірвав від рукава 

А) чарівну курку; 

Б) кошеня; 

В) червоне чортеня. 

9. До дня народження Джіпа лишалося менше 

А) 5 днів; 

Б) 100 днів; 

В) 7 днів. 

10. Продавець накрив хлопчика 

А) барабаном; 

Б) капелюхом; 

В) згортком. 

11. Джіп отримав в магазині 

А) чотири пакунки; 

Б) два пакунки; 

В) п’ять пакунків. 

12.Незвичайна пригода трапилась 

А) 3 роки тому; 

Б) півроку тому 

В) місяць тому. 

 



 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА. Я І СВІТ 

Рюноске Акутагава “ Павутинка” 

Віднови хронологічну послідовність подій у творі 

1.Кандата побачив павутинку і вчепився за неї. 

2.Герой побачив, як і інші грішники видирались по павутинці з пекла. 

3. Будда взяв павутинку і спустив її до самого пекла. 

4. Кандата лише раз зробив добро. 

5. Кандата проганяє інших грішників з павутинки. 

6.Будда крізь товщу води побачив ріку мертвих і Кандату, що мучився у 

пеклі. 

7.Кандата був покараний за своє черстве серце. 

Відповіді: 6, 4, 3, 1,2,5,7. 

 

Діана Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула» 

Тести  

1.Діана Вінн Джонс- це письменниця 

А) канадська; 

Б) американська; 

В) англійська. 

2.За жанром « Мандрівний замок Хаула» це – 

А) роман; 

Б) оповідання; 

В) казка. 

3. Для фентезі характерне 

А) розслідування; 

Б) пригоди; 

В) чари і перетворення. 



4. Дія твору відбувається у  

А) Лондоні; 

Б) Нью-Йорку; 

В) Маркет-Чіппінгу. 

5. Головна героїня називається 

А) Софі; 

Б) Фанні; 

В) Марта. 

6. Відьма пустищ перетворила Софі на  

А) дерево; 

Б) стару жінку; 

В) маленьку дівчинку. 

7. Софі продавала  

А) одяг; 

Б) кондитерські вироби; 

В) капелюшки. 

8.Господарем мандрівного замку був 

А) Хаул; 

Б) Вогняний демон; 

В) Відьма пустища. 

9. Хаул мав відшукати 

А) Майкла; 

Б) Чаклуна Салімана; 

В) Софі. 

10. Кульмінацією твору є  

А) Перетворення Софі на стару жінку; 

Б) Битва Хаула з Відьмою пустищ; 

В) Зняття закляття з Софі. 

11.Скільки сестер було у Софі? 

А) 2; 



Б) 3; 

В) 1. 

12. Кальцифер – це 

А) Демон вогню; 

Б) Чаклун; 

В) Демон землі. 

Кроссенс за твором Діани Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула» 

 

 

 

 

 


