
23 квітня 

Контрольна робота 

Літературний детектив. Світова новела 

1. Напиши ім’я письменника, який започаткував детектив у світовій 

літературі: 

А) А.К. Дойл; 

 Б) Е. По; 

 В) Г. Гейне; 

 Г) Р. Бернс. 

 

2. Укажи ім’я персонажа, який є оповідачем у детективних творах 

А.К.Дойла: 

А) Легран; 

Б) Ватсон; 

В) Холмс; 

Г) Конан Дойл 

 

3.Героїні новели «Останній листок» Сью та Джонсі познайомилися: 

А) у картинній галереї, 

Б) у парку;  

В) на виставці;  

Г) у місцевому ресторанчику.  

 

4. Як називався загадковий предмет, який продавався у чарівній 

крамниці:  

А) "Зроби своїми руками"; 

Б) "Чарівний гаманець";  

В) "Купи й дивуй друзів"; 

Г) «Справжні чари» 

 

5.Укажи назву матеріалу, на якому герой твору «Золотий жук» намалював 

жука: 

А) папір; 

Б) тканина;  

В) пергамент;  

Г) папірус. 

 

6. Яку з новел написав Р. Акутагава:  

А) "Дари волхвів"; 

Б) «Останній листок»; 

В) "Павутинка";  

Г) "Кленові листки".  

 

7. Напередодні якого свята відбуваються події в новелі О. Генрі "Дари 

волхвів":  

А) Масляна; 

Б) Пасха; 

В) Нований рік;  

Г) Різдво.  

 

8. Героїня новели «Останній листок» Джонсі мріяла намалювати:  

А) єгипетські піраміди 

Б) Неаполітанську затоку;  

В) гори Тибету;  

Г) Ніагарський водоспад.  

 

9. Чим пожертвувала героїня новели "Дари волхвів" заради кохання: 

А) грошима;  

Б) коханням; 

В) волоссям; 

Г) годинником. 

 

10. Як звали хлопчика з новели "Чарівна крамниця":  



А) Джек;  

Б) Джип; 

В) Джім; 

Г) Джон.  

 

11. Що Джип приніс додому з чарівної крамниці:  

А) чарівний іграшковий меч; 

Б) ляльку, що плаче, як жива;  

В) чарівний іграшковий меч; 

Г) олов'яних солдатиків та  кошеня

12. За допомогою чого мав врятуватися Кандата – герой новели 

«Павутинка»? 
А) срібної павутинки;  

Б) міцного каната; 

В) величезної драбини; 

Г) довгої мотузки. 

 

Достатній рівень 

13.Установіть відповідність між цитатою і твором. 

1. «Це було в травні. А в листопада нечемний і 

недобрий чужинець, якого звали Пневмонією, 

почав никати колонією…» 

А) «Чарівна 

крамниця» 

2. «У подружжя Джеймс Діллінгем Янг було дві 

речі, якими вони дуже пишалися…» 

Б)  «Останній 

листок» 

3. «Джип успадкував чарівні риси своєї 

матусі…» 

В) «Павутинка» 

4. «Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від 

початку до кінця стежив за цією сценою…» 

Г) «Дари 

волхвів» 

 

14.Установіть відповідність між твором і персонажем. 

1. «Чарівна крамниця» А ) Джонсі 

2. «Пістрява стрічка» Б) Джип 

3. «Останній листок» В) Кандата 

4. «Павутинка» Г )Шерлок Холмс 

 

15. Напишіть визначення:  «Новела – це…» 

Високий рівень 

16. Написати твір-мініатюру (8-10 речень) на тему: «Дива у нашому житті» 


