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Урок 21 

Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара». 

Виконання контрольної роботи (варіант обираєте на власний вибір, 

виконуються всі завдання)    

.Варіант І 

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: 

«…він був напрочуд гарний із себе, з прекрасними темними очима, темно-

русявий, стрункий, на зріст вище середнього». 

а) Раскольнікова; б) Лужина;  в) Порфирія Петровича; 

2. Який страшний сон наснився Раскольнікову? 

а) Про те, що мертва лихварка прийшла по його душу; 

б) про те, як били бідну конячину; 

в) про те, що його злочин розкрили. 

  

3. До якого типу прози ми можемо віднести роман „Червоне і чорне” ?  

а) соціально – психологічної 

 б) модерністської 

 в) романтичної 

 

4. Визначте провідну тему роману Ф. Стендаля «Червоне і чорне”   

а) зіткнення неординарної особистості із законами суспільства   

  

б) влада грошей         

  

в) формування свідомості людини 



 

5. Кого з героїв так змальовує автор: „ То був тендітний , невисокий на зріст 

юнак вісімнадцяти чи дев’ятнадцяти років , з неправильними , але тонким 

рисами обличчя і орлиним носом. 

 а) пан де Реналь                     

  

 б) Жульєн Сорель 

  

 в) пан Вально 

6. Продовжте речення: «Жанр твору Ф. Достоєвського «Злочин і кар» — …» 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали) 

1. Схарактеризуйте образ Жульєна Сореля «Червоне і Чорне» Ф. Стендаля  

2. Визначте риси новаторства у творчості Ф. Достоєвського. 

Високий рівень (максимально — 4 бали) 

Виконайте одне із завдань. 

1. Висловіть свої судження про теорію сильної особистості, «надлюдини» та 

її розвінчання в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара». 

2. Розкрийте символіку назви роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», 

зазначте співвідношення у творі «злочину» і «кари». 

(Усього — 12 балів) 

Варіант ІІ 

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «Це 

був надзвичайно веселий і компанійський хлопець, добрий до простоти. 

Проте за цією простотою ховались і глибина, і гідність… Був він розумний, 

хоч і справді часом дуже простуватий! …Іноді він буянив і мав славу силача. 

…жодні невдачі його ніколи не бентежили, і ніякі погані обставини, 

здавалось, не могли пригнітити його»: 

а) Раскольнікова;    б) Разуміхіна;     в) Лужина. 



2. Хто з героїв роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» зрозумів 

психологію Раскольнікова й причини його злочину, «вирахував його»: 

а) Порфирій Петрович;                         б) Разуміхін;          в) Соня 

Мармеладова. 

 

3. Яку пристрасть Жульєну не міг пробачити батько? 

 а) до фізичної праці 

  

 б) до малювання 

  

 в) до читання 

 

4. Що символізує червоний колір у романі "Червоне і чорне"?  

 а) мрію, революцію  

    

 б) реальність, смерть 

 

 в) щастя, радість 

 

5. Упізнай героя : „До того ж він був ще й дуже чемний – за винятком тих 

випадків , коли йшлося про грошові справи ,- а тому його не без підстави 

вважали за найбільшого аристократа у Вер’єрі ...” 

а) пан де Реналь 

б) маркіз де Ла – Моль 

 

в) Жульєн Сорель 

6. Продовжте речення: «Темою роману Ф. Стендаля «Червоне і Чорне» є…» 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали) 

1. Розкрийте образ Родіона Раскольнікова та його еволюцію в романі Ф. 

Достоєвського «Злочин і кара». 

2. Назвіть риси реалізму у творчості Ф. Стендаля. 

Високий рівень (максимально — 4 бали).  



 Виконайте одне із завдань. 

1. Висловіть свої судження про філософський та етичний аспекти роману Ф. 

Достоєвського «Злочин і кара». 

2. Доведіть або спростуйте думку, яку письменник Ф. Достоєвський 

утверджує у своїх творах: «Кожна людина несе особисту відповідальність за 

зло, що панує у світі». (Усього — 12 балів) 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 
 

 

 

 


