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Вступ 

 

        Основна мета роботи на уроках літератури – комплексна перевірка  знань 

учнів. Завдання можна будувати таким чином, щоб учні змогли продемонструвати 

вміння розуміти та інтерпретувати художній  текст, визначати родову й жанрову 

специфіку  та стильову своєрідність художнього твору. багатство його ідейно-

художнього змісту та особливості поетики , сприйняття конкретного твору в 

літературно-мистецькому контексті епохи. у зв’язках із літературною традицією 

України і світу. 

          Різні види  літературних диктантів (хронологічний диктант, диктант 

«закінчіть думку», диктант «спостережливий читач» тощо)  розкривають широкі 

можливості використання різноманітних форм і методів активізації знань учнів. 

Проведення таких диктантів сприятиме ефективнішому засвоєнню вивченого 

матеріалу, виробленню стійких умінь і навичок у його застосуванні, розвитку 

свідомого ставлення до прочитаного, самостійності творчого мислення. 

Літературні диктанти можуть проводитися як з метою поточного контролю знань 

(за  темами) так і для підсумкового контролю (шляхом вибірки питань із тем). 

Аналіз зазначеного виду роботи дасть змогу об’єктивно  оцінити якість знань 

учнів. 

         Запропоновані завдання для літературних диктантів різноманітні за змістом і 

формою (життєвий і творчий шлях письменника, знання тексту твору, що 

вивчається за програмою, теорія літератури тощо). що дасть змогу уникнути 

монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. 

         Завдання відкритої форми,які потребують самостійної повної й чіткої 

відповіді на запитання, доповнюються завданнями на відновлення пропущеного 

компонента та пропозицією продовжити речення. 

 

 

 

 

 



Фольклор. Прислів’я та приказки 

 

1. Як називається слово, що 

перекладається з англійської як 

«народна мудрість, народне 

знання». Цим словом називають 

пісні, казки, легенди та інші твори, 

складені самим народом? 

(Фольклор). 

2. Як називають збирачів фольклору? 

(Фольклористами). 

3. Стислий влучний народний вислів повчального змісту, 

побудований як завершене судження? (Прислів’я). 

4. Образний вираз, який дає яскраву оцінку певному явищу? 

(Приказка). 

5.  Продовжіть прислів’я. «Апетит приходить із першим шматком, 

а…»? (Суперечка з першим словом). 

6. «Коли збився зі шляху, то можна повернутися, коли ж схибив 

словом, то …»? (Вже нічого не вдієш). 

7. «Добрим за добре відплачує кожен, добрим за зле - …» (Тільки 

справжня людина). 

8.  «Добро, зроблене потай, …» (Винагороджується явно). 

9.  «Хто сподівається отримати черевики у спадок, …» (Той усе 

життя босим ходить). 

10.«Сите черево …» (Вчення не йме). 

11. «Великому кораблю - …» ( Велике плавання). 

     12. У літературі художнє зображення людей, природи, речей,  

         країн, різноманітних явищ називають? ( Образом). 



Фольклор 
 Прислів'я, приказки, казки 

Тести 

1. Слово «фольклор» у перекладі з англійської означає: 

а) усна творчість; 

б)народна мудрість;  

в)народна творчість. 

2. Народна творчість збереглася, тому що: 

а) записувалася у книги; 

б)передавалася із вуст в уста; 

в)закарбовувалася у малюнках. 

3. Короткий повчальний народний вислів називають: 

а) прислів'ям;   б)казкою;    в)піснею. 

4. Фантастичні події відбуваються у: 

а) загадках;    б)приказках;  в)казках. 

5. Повтори дій у казках зазвичай: 

а) триразові;   б)дворазові;   в) семиразові. 

6. Лисиця у народних казках втілює людську рису: 

а) красу;      б)хитрість;     в)лагідність. 

7. Мандрівними називають казкові сюжети, що: 

а) переходять із твору в твір; 

б) розповідають про подорожі; 

в) написані мандрівниками. 

8. У народних казках: 
а)добро завжди перемагає зло; 

б)добро не завжди перемагає зло; 

в)зло перемагає добро. 

   9. Народна казка відрізняється від літературної тим, що:  

а)не має автора; 

б)герої народної казки не мають імен; 

в)у літературній казці не відбуваються чарівні перетворення. 

10. Фольклорний твір 

Щастя тому буває, хто у труді та навчанні розуму набуває 

 належить до: 

а)загадок;     б)приказок;    в)прислів'їв. 

11. Змісту українського Без труда і меду не їдять  відповідає прислів'я: 

а)Прислів'я не збреше (араб.); 

б)Мій дім — моя фортеця (англ.); 

в) Хто нехтує ремеслом, той вішає на шию торбу (тур.). 

12. Вкажіть прислів'я, яке можна застосувати щодо учня, який  

  зробив домашнє завдання швидко, але неправильно:  

а)Щастя саме не приходить, за нього треба боротися (тур.); 

б)Поспішив — людей насмішив (рос); 

в) Не родися красивий, а родися щасливий (білорус). 

Кожна правильна відповідь -1бал 



 
 

Казка «Пані Метелиця» 
 

Літературний диктант 

 

1. Жила на світі одна вдова, і мала 

вона… (дві доньки). 

2. Вродлива і роботяща 

була…(пасербиця), а погана й 

ледача… (рідна донька). 

3. Бідна дівчина щодня сиділа при 

дорозі край криниці й пряла 

доти, доки…(не порізала пальці 

до крові). 

4. «Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його». Ці слова 

сказала…(мачуха). 

5. Коли бідна дівчина стрибнула в криницю, то знепритомніла. Коли 

ж прийшла до тями, то побачила, що опинилася…(на чудовій луці). 

6. Коли пасербиця побачила піч і підійшла ближче, то до неї обізвався 

…(хліб). 

7. «Ох обтруси мене!» Ці слова належать…(яблуні). 

8. Слова «А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене …» 

належать …(пані Метелиці). 

9. Дівчина в пані Метелиці добре поралася з хатньою роботою. Коли 

вибивала подушки так, що аж пір’я летіло, - тоді на світі …(йшов 

дощ). 

10.Пасербиця попросилася додому, тому що… (скучила за  

    рідним краєм). 

11.За свою роботу нерідна дочка отримала…(винагороду: 

    золотий дощ). 

12.Що заспівав півень, щойно пасербиця увійшла в двір… 

(Кукуріку, кукуріку! Наша дівчина іде, на ній золота без ліку). 



 

Продовження 

 

Казка «Пані Метелиця» 

 

Літературний диктант 

 

1. Коли увійшла пасербиця до хати, то мачуха й сестра, побачивши на 

ній золото…(Зраділи, не знали, де її посадити). 

2. Почувши історію від пасербиці, мачуха вирішила…(добути таке 

щастя й своїй ледачій дочці). 

3. Щоб починок був у крові, ледарка вколола собі пальця, всунувши 

руку…( в густий терен). 

4. На слова «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже  

давно  спікся!» - дівчина відповіла: …(Тільки мені й охоти  

          бруднитися біля тебе!). 

5. Зі словами «Ох, обтруси мене, обтруси…» звернулася до 

     ледащиці … (яблуня). 

6. Побачивши пані Метелицю, ледащиця не … (злякалася її), та 

     одразу ж … (найнялася до неї). 

7. Ледащиця старалася в пані Метелиці, виконуючи задану роботу … 

дні  

    (  два). 

8. Скоро служба ледащиці скінчилася, бо …(це набридло старій). 

9. Куди привела пані Метелиця ледарку, щоб та отримала свою 

нагороду? (До брами). 

10. Щойно ледащиця ступила на поріг, як на неї …(перекинувся  

     великий казан смоли). 

11. Якими словами півень зустрів ледащицю? (Кукуріку,  

     кукуріку! Наша ледащиця йде, що брудна буде до віку!) 

12. Сказати прислів’ям. Чому вчить казка? (Казка вчить, що по 

     роботі й нагорода). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Брати Грімм «Пані Метелиця » 
      1. Пасербиця щодня сиділа при дорозі... і пряла: 

              а) край криниці;     б) на лавці;   в) коло двору. 
      2. Дівчина поранила пальця: 

              а) ножем;    б) голкою;       в) ниткою. 
      3. Що зробила дівчина, коли впустила 
починок у     
         криницю: 
         а) думала приховати це від мачухи; 
         б) пожалілася сестрі; 
         в) вирішила розповісти мачусі? 

4. Коли нерідна дочка опинилася у криниці, 
вона... 
         а) зраділа;б) здивувалася; 

         в) знепритомніла. 
     5. Що зробила пасербиця з яблуками, коли обтрусила яблуню: 

а) зібрала у кошик; б) згорнула на купу; в) залишила на місці? 
     6. Якою була пані Метелиця: 

а) молодою й гарною; 
б) старою з великими руками; 
в) старою з великими зубами? 

     7. Про що мала найкраще дбати пасербиця у домі пані Метелиці: 
а) про посуд; 
б) про постіль; 
в) про одяг? 

     8. Дівчина ніколи не чула від Метелиці лихого слова і щодня їла: 
а) цукерки; 
б) морозиво; 
в) смажене й пряжене. 

     9. Хоч пасербиці було добре у бабусі Метелиці, її взяла туга за: 
а) домівкою; 
б) мачухою й сестрою; 
в) подругами. 

   10. Кого першого побачила пасербиця, як опинилася вгорі: 
а) мачуху; 
б) сестру; 
в) півня? 

  11. Рідна дочка не злякалася бабиних зубів, бо... 
а) була сміливою; 
б) чула про них; 
в) не помітила їх.  

  12. Із брами на ледащицю вилилася смола з: 
а) казана; б) відра; в) бочки. 
 



                         Брати Грімм «Пані Метелиця»                                

                     

1. «Пані Метелиця» - це: 

          а) запис німецької народної казки; 

          б) літературна обробка народної казки;  
          в) авторський твір братів Грімм. 

2.  Вільгельм і Якоб Грімм 1812 року видали  

     першу збірку казок під назвою: 

          а) «Німецькі народні казки»; 

          б) «Дитячі та сімейні казки»; 

          в) «Казки братів Грімм».  
3.  Пані Метелиця в однойменній казці є: 

          а) головною героїнею;  
          б) чарівною помічницею; 

          в) другорядною героїнею. 

4.  Пасербиця втопила в криниці: 

          а) відро;  

          б) ключ від домівки; 

          в) починок. 

5.  Що було причиною відчайдушного стрибка пасербиці у криницю: 

          а) прагнення дістати втрачену річ; 

          б) страх перед мачухою, її наказ; 

          в) бажання розбагатіти. 

6.  Пасербиця залишила чарівницю і повернулася до злої мачухи, бо: 

          а) сумувала за власною домівкою; 

          б) заробила достатньо грошей; 

          в) не хотіла працювати, її звільнили. 

7.  Удовина дочка швидко скінчила службу пані Метелиці, бо: 

          а) скучила за домівкою та рідними; 

          б) пройшов визначений шлях служби; 

          в) не працювала, лінувалась. 

8.  Пані Метелиці найбільше сподобалося в пасербиці: 

          а) доброта і чесність; 

          б) працьовитість; 

          в) вірність рідній домівці. 

9.  Символом достатку, який приходить до роботящих людей, у казці є: 

          а) повна піч хіба; б) пишні перини пані Метелиці;  в) золотий дощ із брами. 

10. Природа, яка щедро віддячує людині за її важку працю, зображена у казці в образі: 

а) повної печі хліба;  б) рясної яблуні; 

          в) Пані Метелиці. 

11. Казка «Пані Метелиці» є: 

          а) побутовою;  б) фантастичною; 

          в) казкою про тварин. 

12. Навіщо брати Грімм записували казки? 

          а) щоб зберегти пам’ятки народної культури; 

          б) для розваги своїх дітей; 

          в) збирали матеріал для власних творів. 

 



Казка 
(Знання теорії літератури) 

 
1. На які типи  поділяються казки? (Чарівні, 

про тварин, авантюрні, побутові). 

2. Як називається послідовність подій у 

творі? (Сюжет). 

3. З чого завжди починається казка? (Із 

зачину). 

4. Яка частина казки коротко й життєствердно підсумовує оповідку( 

«Довго жили – поживали, ніякого лиха не знали», «І я там сидів, 

мед – пиво пив, по вусах текло, а в роті не було»)? (Кінцівка). 

5. Як називається перебільшення в художній літературі? (Гіпербола). 

6. Як називається твір, в основу якого покладено вигадані, 

фантастичні чи авантюрні події? (Казка). 

7. Яка характерна риса казки? (Зображення перемоги добра над злом). 

8. Які художні засоби використано у словосполученнях: «чорнобрива 

дівчина», «червона калина», «сизий орел»? (Постійні епітети). 

9. Що це за магічне число, яке посідало важливе місце в казках ще з 

давніх – давен? (Число 3 ). 

10.Що є орнаментом або канвою чарівних казок? (Прислів’я, 

     приказки, загадки, приповідки, епітети). 

11.Такий «орнамент» надає мові народних казок 

      художньої…(виразності). 

12. Що таке мандрівний сюжет? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Літературна казка 
Олександр Сергійович Пушкін 

 

1. Коли народився О.С.Пушкін?       

                                     (1799р.) 

2. Чому Пушкіна називають «   

     сонцем російської поезії»? (Бо  

     його творчість надала поштовх    

     розвиткові всієї російської    

     літератури). 

3. Де проводив багато часу    

      шестирічний Пушкін? ( У   

      бібліотеці     батька). 

4. Хто відкрив чимало скарбів 

усної народної творчості 

хлопчику, малому Пушкіну? 

(Няня, Орина Родіонівна). 

5. Коли виявилася обдарованість О.Пушкіна, в якому віці? (Коли 

йому було 13 років). 

6. Скільки поезій створив Олександр Пушкін, навчаючись у царсько 

сільському ліцеї? (Близько 130 поезій). 

7. Який видатний поет того часу був присутній на іспитах Пушкіна? ( 

Г.Р.Державін). 

8. Що вплинуло на творчість О.Пушкіна, зокрема на створені ним 

казки? ( Російський фольклор). 

9. Як називається повтор звуків, які пов’язують закінчення двох або 

більше рядків у поетичному творі? ( Рима). 

10. Як називається упорядковане чергування наголошених і  

      ненаголошених складів у рядку? ( Ритм).   

    11. Як називається казка, створена конкретним автором,  

          присутність якого виявляється в тексті у його ставленні до 

          героїв, оцінці тих чи інших подій тощо? ( Літературна). 

    12. Життя поета обірвалося? (1837 року). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ до поеми «Руслан і Людмила» 
 

               

 

1. Укажіть твір, вступом до якого є вірш О.Пушкіна «Край 

    лукомор’я дуб зелений». (Поема «Руслан і Людмила»). 

2. Словесний малюнок, який наголошує на меті висловлювання, його 

емоційній забарвленості. (Інтонація). 

3. Зупинка голосу на певний час із метою виділення, підкреслення 

певного виразу, відділення однієї думки від іншої.(Пауза). 

4. Виділення голосом найважливішого слова, ключового у 

висловлюванні …(Логічний наголос). 

5. Що уславив Пушкін у вступі до поеми «Руслан і Людмила»? 

(Народну казку). 

6. Герої яких російських  казок згадуються в пролозі до пушкінської 

поеми?( «Царівна – Жаба», «Мар’я – Царівна», «Баба – Яга», 

«Казка про Івана – царевича, Жар – птицю і Сірого Вовка», «Кощій 

Безсмертний» та ін.) 

7. Зі скількох частин складається пролог? ( Із трьох). 

8. Яке слово зустрічається у пролозі 14 разів? ( Слово «там»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О.Пушкін  

«Казка про мертву царівну і сімох богатирів» 
 

1. «Казка про мертву царівну і сімох богатирів» має «мандрівний 

сюжет»: 

А. Про злу мачуху і бідну падчерку 

Б. Про бабину дочку і дідову дочку 

В. Про мудру дівчину і дурепу 

Г. Про богатирів, які захищають рідну землю і народ 

 

2. Хто підказав О.Пушкіну сюжет «Казки про мертву царівну і сімох 

богатирів»?  

А. Батьки 

Б. Друзі 

В. Няня ОринаРодіонівна 

Г. У ліцеї 

 

3. Який чарівний предмет отримала у спадок мачуха? 

А. Дзеркальце 

Б. Блюдце 

В. Паличку 

Г. Шапку-невидимку 

 

4. За що мачуха зненавиділа царівну? 

А. За непокору 

Б. За вроду та молодість 

В. Її дратував спокійний характер падчерки 

Г. Бачила у ній загрозу свого благополуччя 

 

5. Що замислила зробити з царівною люта мачуха? 

А. Заточити у вежу 

Б. Видати заміж 

В. Звести дівчину зі світу 

Г. Спотворити вроду  

 

6. Що зробила служниця Чорнявка з царівною у густому лісі? 

А. Виконала наказ мачухи 

Б. Отруїла 

В. Відпустила 

Г. Привела до сімох богатирів



 

7. Які риси  не характерні царевичу Єлисею? 

А. Хоробрість і відвага 

Б. Відданість і вірність 

В. Хитрість і корисливість 

Г. Великодушність і доброта 

 

8. До кого звертається Єлисей у пошуках нареченої? 

А. До потойбічних сил 

Б. До Сонця, Місяця і Моря 

В. До Сонця, Місяця і Вітру 

Г. До  екстрасенсів 

 

9. Яким чином семеро богатирів взнали причину смерті царівни? 

А. Вірний собака відкусив шматок отруєного яблука 

Б. Брати були свідками злочину 

В. Мачуха зізналася у скоєному 

Г. Царівна встигла повідомити 

 

10. «Якось вранці  у світлицю до зорі  увійшли богатирі.» З яким 

питанням богатирі звернулися до царівни? 

А. Про одруження з одним з братів 

Б. Зі звісткою від батька 

В. Їх підіслала лиха мачуха 

Г. Про помсту мачусі  

 

11. Яким чином чари злої мачухи розвіялись?  

А. Мачуха пошкодувала царівну 

Б. Допомогла жива вода 

В. Царівну зцілив поцілунок 

Г. Царівна спала тривалий час  

 

12. В яких образах казки О.Пушкін втілив народний ідеал людини? 

А. Сімох богатирях 

Б. Царівни і Єлисея 

В. Мачухи  

Г. Жодного героя казки не можна назвати позитивним 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Світ дитинства 

Літературний диктант 

Марк Твен 
  

1. Яке справжнє прізвище Марка Твена? 

(Клеменс) 

 

2. Де народився Семюель Леггорн Клеменс? (У 

невеличкому селищі     Флорида).  

 

3. Скільки років було малому Клеменсу, коли 

родина переїхала до     містечка Ганнібал, 

що на березі Міссісіпі? (4 роки). 

 

4. Коли помер батько Сема? (Коли хлопчикові 

було 12 років). 

 

5. Де і ким спершу працював юнак? (У 

друкарні – учень майстра,  пізніше – складач). 

 

6. Де і ким прослужив Сем 4 роки? (На пароплаві, лоцманом). 

 

7. Що було в житті письменника в 1861 році? (Був учасником воєнних дій 

    під час Громадянської війни, що спалахнула у Сполучених Штатах). 

 

8. Хто був за спеціальністю Марк Твен? (Журналіст і письменник). 

 

9.Чим підкорили книжки про дітей та дорослих читачів? (Цікавими 

    сюжетами, іскрометним гумором, а також яскравим національним 

    забарвленням). 

 

10. За якою адресою листи прихильників завжди знаходили Марка Твена? 

     («Америка, Марку Твену»). 

 

11. Як називається опис життя письменника перед самим твором та після  

     нього? (Передмова, післямова). 

 

12. Яку назву має найвідоміша повість про незвичайні пригоди дітей Тома  

     та Гекльберрі? («Пригоди Тома Сойєра»). 

 

 

 

 

 

 



 

Повість «Пригоди Тома Сойєра»  
 

1. У якому жанрі написав свій твір «Пригоди  

         Тома Сойєра»      М. Твен? (Повість). 

 

2. Ім’я головного героя? (Том). 

 

3. Як звали дівчину, яка подобалася Томові?  

                                                                           (Беккі). 

4. Хто був найкращим другом Тома? (Гекльберрі  

                                                                                Фінн). 

5. Як звали вдову, яку врятував Гек? (Дуглас). 

 

6. Що робили Том і Гек на цвинтарі опівночі?  

                                                   (Виводили бородавки). 

7. Хто є зразковим хлопчиком і повною протилежністю Тома Сойєра?        

                                                                                                    (Альфред Темпл). 

8. Від чийого імені йдеться розповідь у повісті «Пригоди Тома Сойєра»?  

                                                                                                  (Від імені автора). 

9. У якому містечку відбуваються події повісті? (Сент-Пітерсберг). 

 

10. Кому з хлопців прийшла думка стати піратами? (Томові    Сойєру). 

 

11. До кого звернувся Гек, щоб урятувати вдову? (До старого  

     валлійця та його двох синів). 

 

12. «Завжди був одягнений в обноски з дорослих людей, вкриті 

       незліченними плямами й такі подерті, що аж клапті  

      теліпалися з усіх боків». Про кого йдеться? (Гекльберрі                     

      Фінн). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
М.Твен «Том Сойєр» 

 

1. Кепкувань якого хлопця Том Сойєр боявся найбільше? 
      А) Мефа Поттера; Б) Бена Роджерса;    В) Білла Мафіна. 
2. Перетворившись на багатія, у Тома Сойєра збільшилась  
     кількість мармурових кульок до …:  
      А) 8; Б) 10; В) 12. 
3. Чим оберігали себе хлопці вночі на кладовищі? 
     А) маззю;  
     Б) лопатою;  
     В) молитвою. 
4. Скільки сторонніх людей було на кладовищі вночі, крім хлопців? 
     А) 3; Б) 4; В) 5. 
5. За що індіанець Джо хотів помститися лікареві Робінзону? 
     А) за вкрадені гроші; 
     Б) батько лікаря не нагодував індіанця і вигнав з дому; 
     В) за вороже ставлення до його народу. 
6. Які подарунки передавали Том і Гек Мефу Поттеру у в’язницю?  
     А) мотузку і крюк; 
     Б) ручку і папір; 
     В) тютюн та сірники. 
7. Як заспокоював Том Беккі, блукаючи печерою? 
     А) «Стережися!»;  
     Б) «Я бачу вихід звідси!»;  
     В) «Усе гаразд!». 
8. Діти не бігли назустріч своїм рятівникам, бо боялися…: 
     А) глибоких ям; 
     Б) отруйних комах і змій;  
     В) індіанця Джо. 
9. Чия постать сильно налякала Тома у печері? 
     А) «померлого» лікаря; 
     Б) вовка; 
     В) індіанця Джо. 
10. Як з’явились у місті Том і Беккі, коли їх знайшли? 
     А) їх несли знесилених на руках рятівників; 
     Б) їхали у відкритому екіпажі;  
     В) не з’явились. 
11. На скільки простяглась підземна печера, у якій загубились діти? 

   А) 5 миль; Б) 7 миль; В)10 миль. 
12. Хто допоміг врятуватись дітям з печери? 

          А) незнайомі на човні;  
          Б) однокласники;  
          В) Меф Поттер. 
 

 



 

М.Твен «Пригоди Тома Сойєра» 

 
1. Перед тим, як почати фарбувати паркан замість Тома Сойєра, 

        Бен Роджерсм вдавав із себе: 

   А) полководця; 

   Б) пароплав «Міссурі»; 

   В) суддю Тетчера. 

2.«Том відкрив великий закон: …коли хлопчикові…забагнеться чогось, 

треба…: 

   А) «… впевнено йти до своєї мрії»; 

   Б) «… частіше просити про це батьків»;  

   В) «… щоб цього нелегко було досягти». 

3. Який кращий спосіб для видалення бородавок знав Том? 

А) хвіст ящірки; Б) мертвий кліщ; В) гнила вода. 

4. На що Том виміняв свого зуба у Гека? 

   А) на кліща; 

   Б) на мармурову кульку; 

   В) на дохлу кішку. 

5. Кого вдалося врятувати хлопцям на суді? 

   А) індіанця Джо; 

   Б) Мефа Поттера; 

   В) лікаря Робінзона. 

6. Під час свідчень Тома на суді, що зробив індіанець Джо? 

   А) накинувся на Тома; 

   Б) знепритомнів;  

   В) втік у вікно. 

7. Що дітям вдалось поїсти у печері? 

   А) весільний пиріг; 

   Б) сухарі; 

   В) нічого. 

8. Де вирішили чекати допомоги Том і Беккі, які заблукали? 

   А) біля джерельця;  Б) в ущелині; В) де більше повітря. 

9. У який день тижня знайшли заблукалих у печері дітей? 

   А) у неділю;  Б) у понеділок; В) у вівторок. 

10. Яка ніч видалась найкращою для жителів Санкт-Петербурга? 

   А) звільнення Мефа Поттера; 

   Б) ув’язнення індіанця Джо;  

   В) коли знайшли Тома і Беккі. 

11. На скільки простяглась підземна печера, у якій загубились діти? 

       А) 5 миль; Б) 7 миль; В) 10 миль. 

    12. Хто допоміг врятуватись дітям з печери? 

      А) незнайомі на човні; 

      Б) однокласники;  

      В) Меф Поттер 

 



Е.Портер «Полліанна» 
 

1. Як віднеслась міс Поллі до приїзду небоги Поллліанни? 
А. З нестримною радістю 
Б. Досить серйозно 

В. Була проти 
Г. Байдуже 

2. Яке почуття знов і знов охоплювало тітоньку Поллі з приїздом небоги? 
А. Неймовірної радості 
Б. Нервове роздратування 

В. Безпорадності 
Г. Тривоги 

3. Якою є насправді міс Поллі, добре знала лише одна людина. Хто це? 
А. Служниця Ненсі 
Б. Садівник Том 

В. Місіс Сноу 
Г. Чілтон 

4. Хто так відгукнувся про Полліанну: «Вона володіє здатністю радіти всьому, 
що сталося, чи має статися»? 
А. Тітка Поллі 
Б. Джон Пендлтон 

В. Лікар Чілтон 
Г. Міллі Сноу 

5. З чого почалася дружба між Полліанною та місіс Сноу? 
А. Зачіски 
Б. Холодцю 

В. Гри 
Г. Книжки 

6. Хто допоміг дівчинці перебратися з горища у справжню кімнату з килимом 
та картинами? 
А. Ненсі 
Б. Мрія 

В. Жіноча допомога 
Г. Том 

7. Який подарунок зробила Полліанна завжди незадоволеній місіс Сноу? 
А. Привела собаку 
Б. Принесла холодець, бульйон та курча 
В. Зробила зачіску 
Г. Подарувала кольорові клубочки шерсті 

8. Що категорично заборонила тітка Поллі своїй небозі? 
А. Згадувати при ній батька 
Б. Лазити по деревам 

В. Розповідати про жіночу допомогу 
Г. Приводити у дім тварин 

9. Яке звертання тітки було найприємнішим для Полліанни? 
А. «Моя люба» 
Б. «Донечко» 

В. «Полліанно» 
Г. «Небого» 

10. Що змогло розтопити   серце тітоньки Поллі? 
      А. Гра у радість                                            В. Життєрадісність дівчинки 
      Б. Родинні почуття                                    Г. Багатство 

11. Чому Полліанна відмовилась переїхати до містера Пендлтона? 
      А. Їй було краще у тітки 
      Б. Із-за вдячності тітці Поллі 
      В. Не давало покою багатство тітки 
      Г. Боялася містера Пендлтона 

12. Чому вчить повість «Полліанна» Елеанор Портер? 
      А. За все у житті треба платити, життя суворе 
      Б. Любові до життя і оточення 
      В. Самостійності 
      Г. Вірі у Бога 



 
Льюїса Керролл «Аліса в країні Див» 

 
1. Яка дія Кролика зацікавила Алісу? 

  А. Кролик бідкався: «Ой лишенько, ой лишенько! Я   спізнююсь!» 
  Б. Кролик витяг з кишені годинник і глянув на  нього. 
  В. Кролик з цікавістю розглядав Алісу та її сестру 
  Г. Кролик наспівав знайому мелодію 

2. Яким дивом Аліса змогла зменшитись у зрості? 
А. Це чари Кролика 
Б. Усі бажання Аліси здійснювалися 
В. Випила чудодійну рідину з пляшки 
Г. Аліса знайшла чарівну паличку 

3.  Продовжте речення: «Аліса давала сама собі дуже добрі поради, але …» 
А. «… вони не ставали їй у пригоді» 
Б. «… хоча дуже рідко дотримувалася їх» 
В. «… все закінчувалося слізьми» 
Г. «… сама собою не була задоволена» 

4.  Шматочки гриба допомагали Алісі щомиті змінювати … 
А. Зачіску 
Б. Думки 

В. Власний зріст 
Г. Одяг 

5.  У кого з героїв поспіль приходив час «Вечірнього чаювання»? 
А. У домі герцогині 
Б. У домі Білого Кролика 

В. Капелюшника, Зайця і Вовчика 
Г. У палаці Королев 

6.  На яку гру запрошували щоп’ятниці до Королеви? 
А. Шашки 
Б. Шахмати 

В. Нарди 
Г. Крокет 

7.  Єдиний друг Аліси у країні Див 
А. Білий Кролик  
Б. Миша 

В. Вовчик 
Г. Чеширський Кіт 

8.  Якими словами вирішувала великі й малі проблеми Королева? 
А. «Негайно граймо в крокет!» 
Б. «Вигнати його геть!» 

В. «Відтяти йому голову!» 
Г. «Віддайте його до школи!» 

9.   «Коли я стану герцогинею, у мене на кухні взагалі не буде перцю!» Якими    стають від 
перцю люди на думку Аліси? 

А. Забудькуватими 
Б. Злими і запальними 

В. Милими і слухняними 
Г. Зовні потворними 

10. Виберіть предмети, які у школі вивчала Казна-Що-Не Черепаха 
А. Арифметика 
Б. Вноження 

В. Удавання 
Г. Фізкультура 

11. Хто насправді ота Королева у Країні Див? 
А. Королева шахів     
 Б. Королевз  колоди карт 
В. Королева квітів Троянда 
Г. Зоряна Королева 

12. Чим виявилась подорож Аліси до Країни 
Див? 

А. Цирковим фокусом                                                
Б. Дивним сном 
В. Прочитаною мандрівкою                                    
Г. Розповіддю сестри 
 



   

Астрід Ліндгрен 
 

1. Яке повне ім’я письменниці?(Астрід Анна 

Емілія Ліндгрен). 

2. Коли і де народилася Астрід Ліндгрен?(1907 

року у Швеції, в 

   маленькому містечку Віммербю). 

3. Хто був її батько і де рацював?(Орендував 

землю і працював на ній     Селянин – хлібороб). 

4. Якими були взаємини між батьками? (Взірцем 

справжньої любові). 

5. У скільки років батьки Ліндгрен закохалися 

одне в одного? (Ще в 9- 

    річному віці і пронесли його через усе життя). 

6. У якому віці Астрід перебралася до Стокгольма? (У 18 років). 

7. Ким працювала Ліндгрен у видавництві? (Секретаркою). 

8. Як склалося особисте життя дівчини? (Вийшла заміж і народила  

    2 дітей). 

9. Авторкою скількох книжок стала сумлінні матуся та відома  

    письменниця? (Понад 35 книжок). 

10. Як Астрід відповіла на таке запитання «Чи могли б Ви написати  

     книжку для дорослих? (Ні, не змогла б. Я не хочу писати для дорослих.  

     Я  волію писати для читачів, здатних творити  дива. А дива творять  

     діти….»). 

11. Хто з дітей допоміг Астрід вигадати ім’я героїні Пеппі Довгапанчоха?    

     (Донька Карін). 

12. Скільки пам’ятників було споруджено письменниці ще за життя?  

     (Три). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.Маар 

 «Машина для здійснення бажань» 
1. Яку дивну звичку мав пан Понеділкус? 

А. Відповідати запитанням на запитання   Б. Відповідати на власні запитання 

В. Розмовляти із собою    Г. Мовчати у відповідь 

 

2. Чого найбільше всього чекав пан Пляшкер? 

А. Понеділка    Б. Приходу гостей 

В. Повернення Суботика  Г. Розмови з пані Брюкман 

 

3. Коли Суботик виконував бажання, то … 

А. Меншав у зрості    Б. На його обличчі зникали сині крапинки 

В. Він ставав дорослішим  Г. Товстішав  

 

4. Яку пораду Суботик давав постійно панові Пляшкеру?  

А. Не бажати дурниць   Б. Не бажати чогось для інших 

В. Чітко формулювати бажання Г. В усьому радитись зі Суботиком 

 

5. Який вчинок Суботика розгнівав офіціанта та відвідувачів ресторану «Еліта»? 

А. Згриз стілець    Б. З’їв карту меню 

В. Їв руками    Г. Голосно розмовляв з паном Пляшкер

 

6. Що влаштував Суботик у понеділок в кімнаті свого друга? 

А. Святковий обід 

Б. Шашковий турнір 

В. Пожежу 
Г. Вогнище індіанця

 

7. Що найперше замовив пан Пляшкер у машини бажань? 

А. Крапинку на обличчя Суботика  Б. Смачний обід 

В. Багато грошей     Г. Водолазні костюми

8. Хто щоразу потерпає від витівок Суботика і «татуся»? 

А. Пані Брюкман     Б. Пан Жабман 

В. Приятель пан Понеділкус   Г. Поліцейські 

 

9. Яке найромантичніше  

А. Потрапити на Північний полюс  Б. Опинитися на Південному березі 

В. Отримати автомобіль    Г. Набити кишені марками 

 

10. Чим пояснюється образа пана Пляшкера на пана  Понеділкуса? 

А. До сліз шкодував за машиною  Б. Хвилювався за Суботика 

В. Той  йому давно набрид   Г. Хотів показати свій характер 

 

11. Чим закінчився ремонт машини бажань? 

А. Запрацювала ще краще   Б. Перекручувала бажання 

В. Згоріла     Г. Виконувала бажання, які їй були до вподоби  

 

12. Чого навчив Суботик пана Пляшкера? 
         А. Самотужки здійснювати свої бажання  Б. Допомагати оточуючим 

В. Ремонтувати машини   Г. Їздити на автомобілі 



 
 

Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика» 

 
1. Що батько Чарлі приносив інколи з роботи синові у якості подарунка? 

    А) гральні кубики;   Б) зіпсовані кришечки із зубних паст;    В) плитку шоколаду. 

2. Чим частіше за все вечеряли члени родини Бакетів? 

    А) капустяним супом; 

    Б) пшоняною кашею; 

    В) кожного разу різними стравами. 

3. Що  стало причиною шаленого попиту на шоколад від Віллі Вонки? 

    А) знижена ціна;  

    Б) «золотий білет» під обгорткою; 

    В) вдалий рекламний хід. 

4. У якій галузі працювали батьки Агустуса Глупа? 

    А) спорт;  

    Б) виготовлення та торгівля ковбасними виробами; 

    В) власники фірми. 

5. Чому Чарлі передумав іти на фабрику? 

    А) хотів продати свій білет;    Б) загубив свій білет;     В) батьки не пускали. 

6. Яке слово було важко вимовити Віллі Вонка? 

    А) імена дітей;    Б) «Добрий день!»;      В) «батьки». 

7. Звідки родом помічники Шоколадної фабрики ума-лумпи? 

    А) з безлюдного острова;  

    Б) з непрохідних джунглів;  

    В) з іншої планети. 

8. Чиї це домашні улюбленці: 1 поні, 2 собаки, 4 котів, 6 кроликів, 2 папуги, 3 

канарки, черепаха, золоті рибки і старий хом’як? 

    А) Віолетта Боріка;    Б) Віллі Вонка;    В) Веруна Солт. 

9. Чим традиційно закінчуються відвідини фабрики кожного з дітей? 

    А) маленьким подарунком на згадку;  

    Б) повчальна пісня ума-лумп; 

    В) прощальне слово господаря. 

10. Що заважає бути кондитером-генієм, на думку Віллі Вонка? 

    А) сім’я;     Б) розваги;     В) відсутність досвіду у справі. 

11. Встановіть відповідність 

1. Агустус Глуп   А) нерозумний, неуважний 

2. Веруна Солт   Б) мудрий, дивакуватий 

3. Віолетта Боріка   В) самовпевнена, нахабна 

4. Майк Тіві    Г) спокійний, добрий 

5. Чарлі Бакет   Д) капризна, нервова 

6. Віллі Вонка   Е) агресивний, злий 

12. Встановіть відповідність 

1. Агустус Глуп   А) телепортатор шоколаду 

2. Веруна Солт   Б) власник фабрики 

3. Віолетта Боріка  В) жуйка-обід, фіолетова куля 

4. Майк Тіві   Г) труба з шоколадом 

5. Чарлі Бакет   Д) білка, сміттєпровід 



 

Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика» 
1.Чого найбільш за все хотілося Чарлі Бакету? 

    А. Цукерок 

    Б. Морозива 

В. Шоколаду 

Г. Ситної їжі 

2. Кому належала найбільша та найзнаменитіша фабрика шоколаду? 

    А. Містеру Фіклгруберу 

    Б. Містеру Вонці 

В. Містеру Слугворту 

Г. Містеру Продноузу 

3. Хто замовив містеру Вонці величезний шоколадний палац? 

    А. Містер Фіклгрубер 

    Б. Вождь племені умпа-лумпів 

В. Індійський принц Пондішер 

Г. Королева Англії 

4.З оголошення в газеті: «… золоті квитки сховані під звичайними…» Де були сховані 

квитки? 

   А. Під обгортки шоколадних    

       цукерок 

   Б. В коробку цукерок 

В. Під обгортки плиток шоколаду 

Г. Під обгортку шоколадного морозива 

«Пломбір» 

5. Чого не робили співмешканці міста Августа Глупа в честь знахідки ним золотого квитка? 

    А. З вікон вивішували прапори 

    Б. Усім дітям дарували    

        безкоштовно шоколад 

В. Діти не йшли до школи 

Г. Влаштували парад 

6. Під якою назвою шоколад став щасливим для Чарлі? 

    А. Молочний шоколад 

    Б. «Захоплення Вонки» 

В. «Хрумкий горіховий шоколад Вонки» 

Г. «Чайка» 

7.У якій країні живуть тигророги та дракомоти? 

    А. В Австралії 

    Б. В Танзанії 

В. В Лумпландії 

Г. В Ліліпутії 

8. У якому цеху Вонки працювали лише навчені білки? 

    А. Горіховому 

    Б. Шоколадному 

В. «Цукерки, які посміхаються» 

Г. У всіх цехах 

9. З чого виготовлена трава у шоколадному цеху фабрики?  

    А. Мармеладу 

    Б. М’ятного цукру  

В. Зеленого карамелю 

Г. Щербету 

10. Хто перший з гостей побачив на фабриці маленьких чоловічків? 

    А. Дідусь Джо 

    Б. Верука Солт 

В. Чарлі Бакет 

Г. Август Глуп 

  11. Куди відправили білки сім’ю Солтів? 

    А. В шоколадний цех 

    Б. Додому 

В. В цех, де чавлять сік 

Г. На смітник 

12. Як змінився Майк Тіві, пролетівши 

шлях через телебачення? 

   А. Повернулась лише верхня частина, 

нижня --  розпалась на дрібні  

        частинки. 

   Б. Зменшився у зрості 

   В. Випромінював світло 

   Г. Не змінився
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Туве Янсон «Комета прилітає» 
 

1.  Хто знайшов «небезпечну» дорогу, яку варто дослідити? 
А. Мумі-тато 
Б. Крихітка Чмих 

В. Мумі-троль 
Г. Ондатр

2.  Хто з героїв найбільше у світі любив купатися і пірнати? 
А. Крихітка Чмих 
Б. Нюхмумрик 

В. Мумі-троль 
Г. Кошеня 

3. Кому належить таємниця про знахідку справжнього гроту з піском? 
А. Крихітці Чмиху 
Б. Нюхмумрику 

В. Мумі-тролю 
Г. Ондатрові 

4. Який гість з’явився у Мумі-будинку під час зливи? 
А. Хемуль 
Б. Кошеня 

В. Ондатр 
Г. Карлсон

5. Яке майбутнє передрік Ондатр після зливи? 
А. Спекотне літо 
Б. Всесвітній потоп 

В. Кінець Всесвіту 
Г. Напад інопланетян 

6. Хто розповів мандрівникам про комету? 
А. Хемуль    
Б. Варан 

           В. Нюхмумрик 
           Г. Снорк

7. Хто урятував героїв у Пустельних горах від водоспадів? 
А. Хропця 
Б. Метелики 

В. Хемуль 
Г. Парасолька 

8. Хто така Хропця? 
А. Родичка тролів 
Б. Пухнасте звірятко 

В. Жук 
Г. Метелик

9. Якого кольору Мумі-троль? 
А. Пістрявий 
Б. Білий 

В. Жовтий 
Г. Смугастий

10. Що діставав з крайчика скелі над прірвою Мумі-троль, ризикуючи життям? 
А. Капелюх 
Б. Браслет 

В. Сковорідку 
Г. Рюкзак 

11. Перше у світі звірятко, якому дали подивитися у великий телескоп – це… 
А. Мумі-троль 
Б. Чмих 

В. Нюхмумрик 
Г. Хемуль 

12. Яка пригода трапилась з Хропцею? 
А. Її піймав Хемюль у сачок 
Б. Заполонив отруйний кущ 
В. Упала зі скелі у прірву 
Г. Її викрав кондор 



 


