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Контрольна робота № 1

ВСТУП

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ  
КУЛЬТУРИ Й ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

I варіант

Предметні компетентності

Знання

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН 
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь та обведіть кружечком букву, 
яка їй відповідає. 

1. Найбільша одиниця літературного процесу, що охоплює змістовий і ху-
дожній рівні творів, епохи та системи творчості, називається

А літературним родом
Б літературним напрямом
В літературним жанром
Г літературною течією

 (0,25 бала) 

2. Поема, балада, байка, дума належать до

А лірики
Б епосу
В ліро-епосу
Г драми

(0,25 бала)

3. Виникнення світу й походження природних явищ пояснюють

А етіологічні міфи
Б космогонічні міфи
В астральні міфи
Г календарні міфи

 (0,25 бала)

4. Язичницькі вірування давніх індійців та аріїв відображено в українських

А гаївках
Б закличках
В щедрівках
Г колядках

 (0,25 бала)
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5. Основною темою Біблії є

А зв’язок між Богом і людиною
Б взаєморозуміння між народами
В життєвий вибір особистості
Г змалювання створених Богом чудес

 (0,25 бала)

6. Священне місто мусульман має назву

А Міна
Б Єрусалим
В Стамбул
Г Мекка

 (0,25 бала)

Діяльність

Завдання 7–9 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 
позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть 
позначки (×) у таблицях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 

7. Установіть відповідність.

        Літературний рід 
або міжродове утворення

1 епос
2 лірика
3 драма
4 ліро-драма

 (1  бал)

8.  Установіть відповідність.

            Персонаж

1 Індра
2 Мохаммед
3 Ібліс 
4 Мойсей

(1 бал)

Ознака 

А сценічна дія є продовженням внутріш-
нього світу 

Б зображення певних життєвих по дій  
і водночас  переживань

В об’єктивність дійсності, яку зображено
Г зміст — внутрішнє життя особистості
Д поєднання монологів, діалогів, полі-

логів

                 Характеристика 

А християнський пророк серед ізраїль-
тян

Б сатана в мусульманській традиції
В індійський бог грому та блискавки
Г месія, правитель Царства Юдейського 
Д головний пророк ісламу

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4
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9. Установіть відповідність.

         Персонаж                       

1 Агі
2 змій
3 рання зоря
4 Каїн

 (1 бал)

Цінності

Завдання 10–13 відкритої форми (обсяг письмової роботи обмежений кіль-
кістю рядків). 

10. Напишіть власне висловлення на тему «Які духовні цінності втілено в 
священних книгах людства?».

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(1,5 бала)

                                     Уривок із твору

А Наче прорвана гребля, лежить він, водами 
вкритий, а там тії води утішили серце…

Б Іди веселити живучих і оживляти умерлих!
В І сказав він до жінки: «Чи Бог наказав: не їжте 

з усякого дерева раю?»
Г Не знаю. Чи я сторож брата свого?
Д І не допоможе йому його багатство, коли він 

буде гибіти.

А Б В Г Д
1
2
3
4




