
11 клас  

Зарубіжна література 

              Контрольна робота  

Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ століття 

 

І рівень 

1. Жанр твору Е.Гемінгвея "Старий і море": 

А) алегоричне оповідання 

            Б) психологічна новела 

            В) повість-притча  

            Г) пригодницька повість 

 

2. У повісті «Старий і море» Е.Гемінгвей змальовує людину: 

А) могутнім володарем природи і світу  

Б) слабкою і непереможною водночас, частиною Всесвіту 

В) безмежно самотньою, беззахисною в чужому світі 

Г) одинаком, який страждає від того 

 

3. Хемінгуей робить висновок, що сутність людського життя полягає у: 

А) примиренні з дійсністю 

Б) підкоренні природи людині 

В) боротьбі з труднощами 

Г допомозі і дружбі 

 

4. Г.Г.Маркес у творі "Стариган із крилами" порушує проблему: 

А) любові до ближнього 

Б) духовного падіння суспільства 

В) нестачі виховання 

Г) протистояння людини і природи 

 

5. Про що свідчить той факт, що люди забули про Ангела, коли з'явилася нова 

розвага (дівчина-павук)? 

  

А) Всім набридло дивитися на старого немічного Ангела 

Б) За нову розвагу треба меньше платити 

В) У людей порушено уявлення про добро і зло 

Г) Люди завжди цікавляться чимось новим і швидко забувають старе 

 

6. Модерністська течія в літературі Латинської Америки, для якої характерне 

поєднання реального і фантастичного, побутового й міфологічного 

А) екзистенціалізм 

Б) символізм 

В) магічний реалізм  

Г) неоромантизм 

 



 

ІІ рівень  

Встанови відповідність 

1. Представником якої країни 

є письменники? 

1. Ернест Гемінгвей 

2. Габріель Маркес 

3. Ясунарі Кавабата 

  

А.   Японія 

Б.   США 

В.   Мексика 

Г.   Аргентина 

 

2. Який художній 

метод/принцип характеризує 

письменників? 

1. Магічний реалізм 

2. Принцип айсберга 

3. Телеграфний стиль 

 

А.   Ернест Гемінгвей 

Б.  Гарсіа Маркес 

В.  Ясунарі Кавабата 

Г.  Альбер Камю 

 

3. В якому році кожен з 

письменників став лауреатом 

Нобелівської премії  

1. Ернест Гемінгвей 

2. Габріель Маркес 

3. Ясунарі Кавабата 

А.   1954 р. 

Б.   1968 р. 

В.   1982 р. 

Г.    1991 р. 

 

ІІІ рівень 

Дай визначення, наведи приклад 

1. Притча – це …  

2. Магічний реалізм – це … 

3. Принцип айсберга – це …  

IV рівень 

Сформулюй одним реченням власне бачення сенсу людського існування (це може 

бути ваша особиста думка, цитата з тексту чи висловлювання відомої людини; 

вкажіть джерело). 

 


