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Контрольна робота
Міфи народів світу. Мудрість байки
I варіант
I рівень (3 бали)
yyОберіть правильний варіант відповіді.
1.		 Творець світу в єгипетській міфології:
А	 Шу;
Б Нут;
В Ра;
Г Геб.
2.		 Верховний бог у давньогрецькій міфології:
А	 Уран;
Б Зевс;
В Гермес;
Г Кронос.
3.		 Вкажіть рядок, у якому перелічено лише індійських богів:
А	 Шу, Тефнут, Нут, Геб;
Б Афродіта, Аїд, Деметра, Афіна;
В Шива, Адіті, Вішну, Індра;
Г Білобог, Чорнобог, Сокіл-Род.
4.		 Про кого йде мова: «Він некрасивий, але вищий за красенів»:
А	 Бабрія;
Б Езопа;
В Л. Глібова;
Г Ж. де Лафонтена?
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5.		 Укажіть персонажа байок, який є алегорією сили, жорстокості, нахабства:
А	 Лисиця;
Б Вовк;
В Крук;
Г Осел.
6.		 Визначте, в якій байці йдеться про нерозважливість, про яку згодом доводиться шкодувати:
А	 «Вовк і Ягня»;
Б «Мурашки й Цикада»;
В «Квартет»;
Г «Крук і Лисиця».
II рівень (3 бали)
yyОберіть правильний варіант відповіді.
1.		 Байка — це:
А	 невеликий розповідний прозовий твір про одну або кілька подій
із життя персонажа;
Б невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту,
героями якого виступають люди, тварини, рослини чи предмети;
В твір із захоплюючим сюжетом;
Г великий за обсягом і складний за будовою прозовий твір.
2.		 Виберіть неправильне твердження.
Міфологія — це:
А	 наука про міфи;
Б сукупність міфів певного народу;
В сукупність творів із захоплюючим сюжетом;
Г система фантастичних уявлень предків про світ і світобудову.
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3.		 Виберіть неправильне твердження.
До жанру байки належить:
А	 «Лисиця і виноград»;
Б «Квартет»;
В «Лернейська гідра»;
Г «Бабка і Муравель».
III рівень (3 бали)
1.		 Установіть відповідність між цитатою і персонажем.
А
1. «А співав він так, що зачаровував навіть
Б
диких звірів, а дерева і скелі підступали
В
ближче послухати той спів».
Г
2. «Вродливий, ставний юнак, що звик виҐ
кликати дівочий захват, нікого не любив
і нехтував великим даром золотої Афродіти — коханням».
3. «Він узяв із божественного вогнища невеличку іскру, сховав її у порожній очеретині та й приніс людям на землю».
4. «Почуття лету, дивовижне, незнане,
сповн ило його душу неймовірною ра
дістю».

Прометей
Ікар
Орфей
Нарцис
Дедал

2.		 Установіть відповідність між іменами богів та їх статусом.
А Володар підземного царства
1. Персефона
Б Богиня кохання і краси
2. Афродіта
В Верховний бог, Громовержець
3. Аїд
Г Дочка Деметри, володарка
4. Зевс
підземного царства
Ґ Бог кохання, син Афродіти
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3.		 Знайдіть «зайве слово». Обґрунтуйте свій вибір.
Крила, лабіринт, Дедал, храми, циркуль.

IV рівень (3 бали)
Дайте відповідь на запитання (на вибір).
yyХто з міфічних героїв вразив вас найбільше? Чим саме?
yyЯкий міф вам найбільше запам’ятався? Над чим примусив замислитись?
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Контрольна робота
Міфи народів світу. Мудрість байки
II варіант
I рівень (3 бали)
yyОберіть правильний варіант відповіді.
1.		 Творець світу в індійській міфології:
А	 Адіті;
Б Вішну;
В Індра;
Г Брахма.
2.		 Батько богів у єгипетській міфології:
А	 Нун;
Б Ра;
В Геб;
Г Шу.
3.		 Вкажіть рядок, у якому перелічено лише давньогрецьких богів:
А	 Нут, Ра, Нун, Тефнут;
Б Білобог, Чорнобог, Сокіл-Род;
В Аїд, Зевс, Гефест, Гера;
Г Вішну, Брахма, Шива, Лакшми.
4.		 Визначте, кого вважають основоположником жанру байки:
А	 І. Крилова;
Б Федра;
В Езопа;
Г Л. Глібова.
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5.		 Вкажіть персонажа байок, який є алегорією хитрості, підлесли
вості, лицемірства:
А	 Вовк;
Б Цикада;
В Лисиця;
Г Мурашка.
6.		 Вкажіть байку, із якої випливає мораль: «У сильного безсилий винен завсігди»:
А	 «Крук і Лисиця»;
Б «Квартет»;
В «Лисиця й виноград»;
Г «Вовк і Ягня».
II рівень (3 бали)
yyОберіть правильний варіант відповіді.
1.		 Алегорія — це:
А	 таке зображення життя, що таїть у собі прихований зміст;
Б художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через конкретний образ;
В протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, характерів;
Г художній засіб, за допомогою якого через образи тварин, рослин
або предметів відображено риси людських характерів.
2.		 Міф — це:
А	 розповідь про вигадані, фантастичні події;
Б оповідь про явища природи і надприродні сили, богів, героїв;
В історично достовірна розповідь про минуле;
Г розповідь, у якій часто пояснюється походження світу і життя
на Землі.
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3.		 Виберіть неправильне твердження.
До жанру байки належить:
А	 «Мурашки й Цикада»;
Б «Вовк і Ягня»;
В «Крук і Лисиця»;
Г «Немейський лев».
III рівень (3 бали)
1.		Установіть відповідність між цитатою і персонажем.
1. «Матір’ю його була велика Феміда, а бать
А	 Деметра
ко — Іапет — належав до роду могутніх
Б Прометей
титанів».
В Персефона
2. «Колись вона була смертна дівчина,
Г Іо
аргоська царівна, така гарна, що в неї
Ґ Геракл
закохався сам Зевс».
3. «Наймогутніший грецький герой мав
трудне життя, сповнене великих турбот, страждань і тяжкої виснажливої
праці».
4. «Висока, ясночола, у вінку із золотого ко
лосся й червоних маків…».
2.		Установіть відповідність між іменами богів та їх статусом.
1. Геліос
А	 Бог торгівлі і ремісництва,
2. Деметра
вісник богів
3. Гермес
Б Бог-митець, бог-коваль
4. Гефест
В Богиня справедливості
і правосуддя
Г Бог Сонця
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3.		 Знайдіть «зайве слово». Обґрунтуйте свій вибір.
Пір’я, віск, крила, глина, мотузка.

IV рівень (3 бали)
Дайте відповідь на запитання (на вибір).
yyХто з міфічних героїв вразив вас найбільше? Чим саме?
yyЯкий міф вам найбільше запам’ятався? Над чим примусив замислитись?
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