
ДІАГНОСТИЧНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  

ІЗ  ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ                                                                 

11 КЛАС                                                                                                

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ 

 

1.  Роки  життя  Моріса  Метерлінка: 

а)  1862 - 1949;             б)  1970 - 1960;         в)  1869 – 1954. 

 

2.  Моріс  Метерлінк  письменник: 

а)  німецький;       б)  бельгійський;        в)  австрійський. 

 

3.  Перша книжка  віршів  Метерлінка  мала  назву: 

а)  «Галереї»;         б)  «Веранди»;        в)  «Теплиці». 

 

4.  Як  називалася  перша п’єса казка  Метерлінка? 

а)  «Принцеса  Мален»;                         б)  «Маленький  принц»;                       

в) «Попелюшка». 

 

5.  «Блакитний птах»  Метерлінка, це: 

а)  п’єса – казка;       б)  музична  комедія;      в)  драма – феєрія; 

 

6.    Назвіть професію батька Тільтіля: 

а) пекар;                   б) мисливець;               в) дроворуб. 

    

 7. У феї Берілюни дуже хвора внучка. Що з нею?  

а)  вона не може прокинутися;                   б) вона хоче бути 

щасливою; 

в) вона всім заздрить . 

  

 8. Чому з усіма предметами відбулася раптова зміна?  

А) Берілюна змахнула чарівним веретеном  

Б) Тільтіль повернув чарівний алмаз 

В) настала ніч Різдва  

 



9.  Синій птах у творі Метерлінка - це: 

а) символ щастя;           б) символ любові;       в) символ благодаті. 

10.  Пауло  Коельо  народився у: 

а)  1947;                б)  1957;              в)  1937. 

11.  Батьківщина Пауло Коельо: 

а)  Барселона;                б)  Париж;         в)  Ріо-де-Жанейро. 

12.  Перша  книга Коельо мала назву: 

а)  «Щоденник  мага»;                         б)  «Нотатки   чарівника»;       

в)«Мандри» 

13.  Про своє життя письменник писав в автобіографічному романі: 

а)  «Чарівниці»;          б)  «Валькірії»;            в)  «Відьми». 

14.  «Алхімік» Пауло  Коельо  - це: 

а)   роман – притча;        б)  оповідання;      в)  новела. 

15.  Урім і Тумім – це: 

а) друзі головного героя;               б)  два камені, які дав герою 

Мельхіседек;              в)  назви міст. 

16.  Сантьяго  шукає  : 

а)  своїх рідних;          б)  сенс  життя;       в)  коштовний скарб. 

17.  Метою  Англійця, якого зустрів Сантьяго було : 

а)  віднайти Універсальну мову;       б)  вивчити всі мови світу; 

в)  створити власну мову.    

18)  Алхімік   вчив Сантьяго пізнавати: 

а)  небо;                  б)  пустелю;        в)  вітер. 

 

19.  Сантьяго пізнає: 

а)  Душу Світла;               б)  Душу  Ночі;        в)   Душу  Темряви. 

 

20. Сантьяго знаходить  свій  скарб: 

а)  в Єгипті;          б)   у  Персії;               в)  в  Іспанії. 
 

 


