
 
1.  Укажіть визначення жанру оповідання: 

А) невеликий прозовий твір  про одну подію з життя одного-двох персонажів (іноді 

кількох). 

Б) віршований твір . 

В) великий за обсягом твір  з дуже великою кількістю персонажів. 
 

2. В якій країні народився Антон Чехов? 

А) Росія           Б) Німеччина             В) Англія            Г) Індія 
 

3. За жанром твір А. Чехова «Хамелеон» - це… 

А) оповідання     Б) повість      В) роман       Г) вірш 
 

4. Укажіть визначення гумору:  

А) доброзичливий сміх, спрямований на висміювання поведінки людей у житті. 

Б) критика всього негативного.  

В) уживання слова в протилежному значенні. 

Г) художній засіб, що ґрунтується на свідомому перебільшенні, контрастах трагічного й 

комічного, переплетінні реального з фантастичним 
 

5. Твір Дж. Лондона «Жага до життя» - це оповідання про … 

А) будівництво нового міста    Б) золотошукачів В) колодязь в пустелі   Г) вовка і зайця 
 

6. Головна думка твору Джека Лондона "Жага до життя": 

А) в боротьбі за життя людина не повинна ніколи здаватися 

Б) що потрібно завжди всім ділитися 

В) матроси повинні допомагати людям 
 

7. Старий Йохим з повісті В. Короленка «Сліпий музикант» грав на… 

А) гітарі                  Б) сопілці             В) скрипці              Г) фортепіано 
 

8. Упізнай автора та твір за цитатою:  

"...він прозрів...Замість сліпої та невтомної егоїстичної муки він носить у душі 

відчування життя, він почуває і людське горе, і людську радість, він прозрів і зуміє 

нагадати щасливим про нещасних..." 

А) Володимир Короленко "Сліпий музикант"       Б) Антон Чехов "Хамелеон" 

В) Джек Лондон "Жага до життя"          Г) Антуан де Сент - Екзюпері "Маленький принц" 
 

9. Упізнайте автора рядків:     Моє серце в верховині і душа моя, 

                                                       Моя дума в верховині соколом буя... 

А) Роберт Бернс                             Б) Генрі Лонгфелло 

В) Джанні Родарі                           Г) Джек Лондон 
 

 



10. Ким виявився батько Буссе-Міо з фантастичної повісті А. Ліндгрен «Міо, мій 

Міо»? 

А) королем чарівної Країни Далекої                  Б) директором школи 

В) садівником                                                       Г) будівельником 
Розгорнуте питання (2 б.) 

11. Хто і як вплинув на життя Петра Попельського, героя оповідання «Сліпий 

музикант» В. Короленка? 
 

На життя сліпого хлопчика Петра Попельського з оповідання «Сліпий музикант» 

вплинув ____________________________________________________ .  

Він порадив матері Ганні ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Творче завдання (3 б.) 

12. Виконайте ОДНЕ завдання на вибір: 

*Складіть діалог із поштовим перевізником Ліроєм Кліві, який після аварії випадково 

опинився на іншій планеті.  

або 

*Складіть уявний діалог із інопланетянином, з яким ви випадково зустрілися на Землі. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


