
Зарубіжна література 

Контрольна робота  

9 КЛАС 

І рівень 

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

кількість балів – 8) 

1. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором. 

 

 

2. Установіть відповідність між персонажем і його характеристикою. До кожного 

рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.  

1. 1 Тетяна А   На вроду красень, ще й багатий,  

Тому не треба й дивувати, – 

Всі дочок ладили своїх  

Оддать півруському сусіді… 

2. 2 Ольга Б  Печальна, дика, мовчазлива,  

Неначе сарна полохлива,  

Вона росла в сім’ї своїй  

Немовби зовсім у чужій. 

3. 3 Онєгін В   Слухняна завжди, непримхлива,  

Весела завжди, як весна,  

Як сни поетові правдива,  

Як поцілунок чарівна;  

Блакитні очі, чистий голос,  

Неначе льон, білявий волос,  

І рухи, й усмішка, і стан… 

4. 4 Ленський Г   Як рано міг він хитрувати,  

Ховать надію, ревнувать,  

Зневіру й віру викликати,  

Здаваться хмурим, умлівать,  

Являтись гордим і слухняним,  

Холодним бути, полум’яним! 

5.  Д   Спокійно дні його спливали; 

Надвечір часом наїжджали 

Сусіди з приязних родин, 

Нецеремонні, як і він, 

Полихословить, потужити, 

Пожартувать собі гуртом. 

3. Установіть відповідність між назвою літературного твору та персонажем. 

1  «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…» А    Ф. Шиллер  

2   «Коли розлучаються двоє…» Б     М. Лермонтов  

3   «На дорогу йду я в самотині…» В      Дж. Байрон  

4   «Мій дух як ніч…» Г      Г. Гейне 

 Д      О. Пушкін 

1  «Гобсек» А  Імператор 

2  «Євгеній Онєгін» Б  Зарецький 

3 «Мандри Лемюеля Гуллівера» В  Фанні Мальво 



 

4. Встановіть хронологічну послідовність подій, що відбуваються у творі Бальзака 

«Гобсек». 

А смерть графа де Ресто 

Б смерть Гобсека 

В заручини Камілли де Гранльє й Ернеста де Ресто 

Г одруження Дервіля 

 

 

ІІ рівень 

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

кількість балів – 12) 

1. Чому Гуллівер, який був переконаний, що міг би протистояти найбільшій армії 

ліліпутів, не спробував звільнитися? Як це його характеризує? 

2. Які просвітницькі ідеї втілені в «Оді до радості» Ф. Шиллера? 

3. Як пов’язаний образ Онєгіна з героями Байрона? 

 

ІІІ рівень 

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

кількість балів – 10). 

 

1. Порівняйте систему освіти в Ліліпутії та сучасній Україні. Що з освіти Ліліпутії ви б 

впровадили в освіту України? Чому? 

2. Напишіть есе  на одну з тем: «А хіба можуть у чомусь відмовити тому, в кого в руках 

мішок золота» (за повістю «Гобсек» Оноре де Бальзака) або «Прометей ХІХ століття » (за 

мотивами творчості Дж. Байрона). 

 

Максимальна   кількість балів  –  30 

 
 

4  «Герой нашого часу» Г  Максим Максимович   

 Д   Вільшаний король   


