
Зарубіжна література 

Контрольна робота  

10 КЛАС 

І рівень 

Виконайте завдання  (кожне  правильно виконане завдання –  2 бали; максимальна 

кількість балів – 8) 

1. Основний конфлікт твору Е.Т.А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько 

Цинобер» – це протистояння 

А  філістерів та ентузіастів 

Б  краси і потворного 

В  багатства і бідності 

Г фей та чарівників 

2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням. 

 

 

 

3. Установіть відповідність між  образами і чеснотами, які вони втілюють. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розташуйте події, що відбуваються у трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет», у 

хронологічній послідовності. 

А дуель між Гамлетом і Лаертом 

Б поява Привида 

В самогубство Офелії 

Г вистава «Пастка» 
 

ІІ рівень 

Дайте  відповіді на запитання   (кожна  правильна відповідь –  4 бали; максимальна 

кількість балів – 12) 

1. Поеми Гомера часто називають енциклопедією життя стародавніх греків. Що ви 

дізналися про життя і побут людей в античні часи з «Одіссеї»? 

1 епічна поема А тип художньої образності, який ґрунтується на 

поєднанні фантастичного і реального, трагічного і 

комічного тощо, що сприяє  виявленню глибинної 

сутності явищ 

2 психологізм Б художнє відображення внутрішнього життя 

особистості, її думок, переживань, почуттів тощо 

3 верлібр В різке висміювання суттєвих суспільних вад 

4  гротеск Г система віршованих рядків, ритмічна єдність яких 

ґрунтується на інтонаційній подібності 

 Д твір значного обсягу (переважно віршований), у 

якому поєднуються епічні та ліричні елементи 

1 Ахілл А гуманізм 

2 Гамлет Б мудрість 

3 Одіссей В подружня вірність 

4 Пенелопа Г  служіння людям 

 Д  героїзм 



2.  «Божественна комедія» насичена алегоріями. Розкрийте алегоричне значення 

мандрівки Данте Пеклом, Чистилищем і Раєм. 

3. Чому Гамлет став вічним образом у світовій літературі? 

 

ІІІ рівень 

Виконайте завдання  (максимальна кількість балів  за кожне завдання –  5; загальна 

кількість балів – 10). 

 

1. Поміркуйте: ким є Цахес насправді – пасивним виконавцем чужої волі чи активним 

носієм зла? Кого можна назвати Цехесом у наш час? 

2. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Думки і почуття, викликані поезією Федора 

Тютчева та Афанасія Фета» або напишіть вірш на довільну тему, використовуючи верлібр 

і вітменівський каталог. 

 

Максимальна   кількість балів  –  30 

 


