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Урок № 7 

Тема: Контрольна робота  

Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Сучасна література в юнацькому читанні. 

М.Метерлінк «Синій птах». Коельо «Алхімік». 

І варіант 

Початковий рівень (3 бали) 

1. У 1911 році М.Метерлінку була присуджена премія: 

а) Букерівська; 

б) Нобелівська; 

в) Гонкурівська; 

г) Пуліцерівська. 

2. Символом вiчного прагнення людства пiзнати таємницi бутя у п’єсі М.Метерлінка є: 

a) шапочка з діамантом; 

б) чарівна паличка; 

в) Синій птах; 

г) чудодійна пір’їна. 

3. Слова: «Всi матерi багатi, якщо вони люблять своïх дiтей. … ïх любов є найчудовiшою з 

усiх радостей», - належать…   

a) Феї; 

б) Душі Світла; 

в) Материнській Любові; 

г) Старому Часу. 

3. Автор бестселерів Пауло Коельо народився в…  

а) Парижі; 

б) Лондоні; 

в) Амстердамі; 

г) Ріо-де-Жанейро. 

5.  Слова:«Пам’ятай, що, коли ти чогось хочеш, весь Всесвіт сприятиме тому, щоб 

бажання твоє здійснилось»,-  належать…

а) Мельхиседеку; 

б) англійцю; 

в) Алхіміку; 

г) продавцеві кришталю. 

 6. Циганка розгадала сон Сантьяго в обмін на…

а) 10 овець; 

б) 1/10 частину стада; 

в) 10 золотих; 

г) 1/10 частину скарбу. 

 

Середній рівень (3 бали) 

1. Відновіть маршрут подорожі дітей в драмі-феєрії Метерлінка «Синій птах». 

 

 

 

 

 

 

2. Чому М.Метерлінк у своїй п’єсі-феєрії «Синій птах» робить головними героями дітей? 

3. Які біблійні сюжети вводить Коельо в повість «Алхімік»? 

                            

Достатній рівень (3 бали) 

1. Вкажіть ознаки «нової драми». 

2. Які риси художнього стилю автора притаманні повісті «Алхімік»? 

 

Високий рівень (3 бали) 

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань. 

А Ліс 
Б Царство майбутнього 

В Країна Спогадів 

Г Сади Блаженства 

Д Палац Ночі 

 

бажання» 

 
 

1                     
2                

3 

4 

5                   
 



1. Наскільки важливою для сучасної людини є категорія щастя? Що думає про це Моріс 

Метерлінк,автор п’єси «Синій птах»? 

2. На які складні життєві запитання допомагає знайти відповіді 

книга П.Коельо «Алхімік»? 

                    Контрольна робота  

Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Сучасна література в юнацькому читанні. 

М.Метерлінк «Синій птах». Коельо «Алхімік». 

ІІ варіант 

Початковий рівень (3 бали) 

1. Моріс Полідор Метерлінк – відомий … драматург.

а) німецький; 

б) французький; 

в) італійський; 

г) бельгійський. 

2.М.Метерлiнк у драмi “Синiй птах” розкриває характери, почуття Тварин, Предметiв, 

Рослин за допомогою…

а) метафори; 

б) порівняння; 

в) персоніфікації; 

г)алегорії. 

3. Слова: «Людина-це все! Треба ïï слухати i виконувати всi ïï бажання!» -належать… 

а) Собаці;  

б) Котові; 

в) Душі Світла; 

г) Феї. 

 4. Ім'я Пауло Коелья занесли до Книги рекордів Гіннесса завдяки роману:

а) «Паломництво»; 

б) «Алхімік»; 

в) «Хіпі»; 

г) «П’ята гора». 

5.Слова: «Кохання не може заважати людині йти за Своєю Долею, якщо вона розмовляє 

Всесвітньою Мовою» - належать…

а) Фатімі; 

б) циганці; 

в) Мельхиседеку; 

г) Алхіміку. 

 6. Мельхиседек – це: 

а) цар Салему ; 

б) провідник; 

в) вершник; 

г) розбійник. 

 

Середній рівень (3 бали) 

1.Відновіть маршрут подорожі Сантьяго (за повістю П.Коельо «Алхімік»). 

 

 

 

 

 

 

2. Чому дія п’єси М.Метерлінка «Синій птах» відбувається у ніч напередодні Різдва? 

3. Які символи вводить П.Коельо у свою повість «Алхімік»? 

  

Достатній рівень (3 бали) 

1. Вкажіть ознаки драми-феєрії у п’єсі М.Метерлінка «Синій птах». 

2. Які основні мотиви розкриває Коельо в повісті «Алхімік»? 

 

А Пустеля Сахара 

Б Оаза Ель-Фаюм 

В Містечко Тариф  

Г Табір Блакитних Вершників 

Д Порт Танжер 

бажання» 

 
 

1                     

2                

3 

4 

5 

 

                   
 



Високий рівень (3 бали) 

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань. 

1. Наскільки важливою для сучасної людини є категорія щастя? Що думає про це Моріс 

Метерлінк, автор п’єси «Синій птах»? 

2. На які складні життєві запитання допомагає знайти відповіді книга П.Коельо «Алхімік»? 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 


