Контрольні завдання зі світової літератури
Вариант I
9 класс
Первый уровень
1. Завершите крылатые выражения «альфа и…», «краеугольный…» «глас вопиющего
в…» и объясните, что они означают.
2. Сколько подвигов совершил Геракл? Перечислите их.
3. Назовите авторов данных произведений: «Прометей прикованный», «Антигона»,
«Метаморфозы», «Жизнь — это сон», «Вильгельм Телль», «Хамелеон», «Ночь
перед Рождеством», «Сказка о рыбаке и рыбке».
4. Назовите памятные места в Украине, связанные с именем Н.В. Гоголя.
Второй уровень
1. Назовите основные темы рыцарской поэзии.
2. Поясните, почему Петрарку считают выдающимся поэтом-гуманистом.
3. Чем отличается фольклорная сказка от сказки литературной? Приведите примеры.
Третий уровень
1. Охарактеризуйте проблемы, которые поднимаются в комедии «Мещанин во
дворянстве», аргументируя ответ примерами и цитатами из текста.
2. Определите черты романтической личности в героях романа М.Ю. Лермонтова
«Герой нашого времени».

Контрольні завдання зі світової літератури
Вариант I
10 класс
Первый уровень
1.
2.
3.
4.

Охарактеризуйте образ гомеровского Ахилла.
Какое историческое событие лежит в основе «Песни о Роланде»?
Определите основные мотивы поэзии Ду Фу.
Назовите литературно-мемориальные музеи в Украине, посвященные русским
писателям.
Второй уровень

1. Объясните, почему Дон Кихот стал вечным образом мировой литературы.
2. Дайте определение понятия «анафора». Приведите примеры.
3. Охарактеризуйте образ Петербурга в повести Н.В. Гоголя «Шинель».
Третий уровень
1. Приведите примеры соединения в образе Гобсека элементов реализма
и романтизма.
2. Охарактеризуйте проблематику и конфликт повести М.А. Булгакова «Собачье
сердце».

Контрольні завдання зі світової літератури
Вариант I
11 класс
Первый уровень
1. Почему Вергилия считают создателем римского национального героического
эпоса?
2. Какой жанр характерен для творчества Вийона? К какому веку относится его
творчество?
3. Дайте определение гротеска. Приведите примеры.
4. Назовите русских поэтов второй половины XIX века.
Второй уровень
1. Дайте общую характеристику основных путей развития поэзии середины и второй
половины XIX века.
2. Назовите характерные особенности индивидуального стиля Франца Кафки.
3. Почему XIX век называют «золотым веком» русской литературы?
Третий уровень
1. Как отразилась тема Первой мировой войны в мировой литературе?
2. Выявите черты акмеизма в поэзии Анны Ахматовой.

Контрольні завдання зі світової літератури
Варіант I
9 клас
Перший рівень
1. Закінчить крилаті вислови «альфа та…», «наріжний…», «глас вопіющого в…». Що
вони означають?
2. Скільки подвигів здійснив Геракл? Перелічіть їх.
3. Назвіть авторів даних творів: «Прометей закутий», «Антігона», «Метаморфози»,
«Життя — це сон», «Вільгельм Телль» «Хамелеон», «Ніч перед Різдвом», «Казка
про рибака та рибку».
4. Назвіть пам’ятні місця в Україні, які пов’язані з ім’ям М.В. Гоголя.

Другий рівень
1. Назвіть провідні теми лицарської поезії.
2. Поясніть, чому Петрарку вважають видатним поетом-гуманістом.
3. Чим відрізняється фольклорна казка від казки літературної? Наведіть приклади.

Третій рівень
1. Схарактеризуйте проблеми, що порушуються в комедії «Міщанін-шляхтич»,
аргументуючи відповідь прикладами і цитатами з тексту.
2. Визначте риси романтичної особистості в героях роману М.Ю. Лермонтова «Герой
нашого часу».

Контрольні завдання зі світової літератури
Варіант I
10 клас
Перший рівень
1.
2.
3.
4.

Схарактеризуйте образ гомерівського Ахілла.
Яка історична подія лежить в основі «Пісні про Роланда»?
Визначте головні мотиви поезії Ду Фу.
Назвіть літературно-меморіальні музеї в Україні, присвячені
письменникам.

російським

Другий рівень
1. Поясніть, чому Дон Кіхот став «вічним образом» світової літератури.
2. Дайте визначення поняття «анафора». Наведіть приклади.
3. Схарактеризуйте образ Петербурга у повісті М.В. Гоголя «Шинель».

Третій рівень
1. Наведіть приклади поєднання в образі Гобсека елементів реалізму і романтизму.
2. Схарактеризуйте проблематику та конфлікт повісти М.О. Булгакова «Собаче
серце».

Контрольні завдання зі світової літератури
Варіант I
11 клас
Перший рівень
1. Чому Верґілія вважають творцем римського національного героїчного епосу?
2. Який жанр характерний для творчості Ф. Війона? До якого століття належить його
творчість?
3. Дайте визначення гротеска. Наведіть приклади.
4. Назвіть російських поетів другої половини XIX століття.
Другій рівень
1. Дайте загальну характеристику провідних шляхів розвитку поезії середини і другої
половини XIX століття.
2. Визначте особливості індивідуального стилю Франца Кафки.
3. Чому XIX століття називають «золотим віком» російської літератури?

Третій рівень
1. Тема Першої світової війни у світовій літературі.
2. Визначте риси акмеїзму в поезії Анни Ахматової.

