Зарубіжна література
Тестові завдання
Підсумки за рік
( кожна відповідь 1 б.)
1.Визначте, у чому простежується автобіографічність новели Ф. Кафки
«Перевтілення»:
а) у професії комівояжера, як і в героя;
б) у складних стосунках із батьком, як і в героя;
в) у тяжкій хворобі автора, що символізує перетворення;
г) у схожих із героєм снах.
2. Грегор Замза працював:
а) комерсантом;
б) комівояжером;

в) клерком;

г) розсильним.

3. Визначте, у чому простежується автобіографічність психологічного есе
Дж. Джойса «Джакомо Джойс»:
а) у професії, імені, сімейному стані, захопленні героя;
б) у стосунках у сім'ї, долях дітей героя.
в) у мандрівках героя, його поглядах;
г) у кар'єрному зростанні героя, його духовному розвитку.
4. Хто стає головною мішенню булгаковської сатири в романі про майстра:
а) звичайні радянські обивателі;
б) радянська інтелігенція (письменники, поети, критики);
в) політичні діячі СРСР?
5. Де вирішується посмертна доля Майстра і Маргарити:
а) у «царстві світла»;
б) у «царстві пітьми»;
в) у НКВД;
г) зникли безслідно .
6. Поема А. Ахматової «Реквієм» присвячена:
а) мужнім захисникам вітчизни у Другій світовій війні;
б) жертвам громадянських воєн;
в) жертвам сталінського терору;
г) жертвам атомних бомбардувань у Хіросімі та Нагасакі.
7. Б. Брехт створив:
а) «драматичний театр»;
в) « сатиричний театр »;

б) «епічний театр»;
г) « пародійний театр ».

8. Кульмінація п’єси «Життя Галілея» – це епізод:
а) відкриття Галілеєм за допомогою телескопа небесних явищ, що
підтверджують правильність системи Коперника;
б) епідемія чуми;
в) відкриття Галілеєм плям на Сонці;
г) суд та зречення Галілея.
9. Б. Пастернак є автором:
а) поеми «Реквієм»; б) п'єси «Матінка Кураж та її діти»;
в) роману «Доктор Живаго»; г) поезії «Незнайома».
10. Чума в однойменному романі А. Камю — це символ:
а) хвороби; б) фашизму; в) стихійного лиха; г) усесвітнього зла.

11.Сюжет роману "Чума" розвивається в:
а) Алжирі; б) Мондові; в) Орані; г) Парижі.
12. Яку велику рибу піймав Сантьяго з повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»?
а) Акулу; б) марліна; в) сардину; г) тунця.

