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Тема: Контрольна робота за темою: «Людина та пошуки сенсу 

існування в прозі другої половини ХХ ст.»  

1. Скільки часу не вщухав дощ у селі, де жив Пелайо? 

а) дві доби; 

б) три доби; 

в) цілий тиждень. 

2. Яких істот виносив Пелайо з подвір’я?  

а) павуків; 

б) жаб; 

в) крабів. 

3. Як упав старенький дід на подвір’я Пелайо? 

а) на правий бік; 

б) обличчям у грязюку; 

в) на спину. 

4.Де замкнув Пелайо старого? 

а) у дротяному курнику; 

б) у старій пристройці біля будинку; 

в) у дротяному сараї. 

5.Хто, за словами отця Гонзаги, володіє найбільшими здібностями 

перевтілюватися і дурити людей? 

а) домовий; 

б) ангел;  

в) диявол. 



6. Що спало на думку Елісенді щодо людей, які приходили подивитися на 

старого? 

а) брати з кожного п’ять центів; 

б) брати з кожного п’ять сентаво; 

в) брати з кожного кошик харчів. 

7.Найголовнішою доброчинністю ангела було: 

а) лікувати хворих людей, які приходили в двір Пелайо; 

б) уміння говорити людською мовою; 

в) терпіння. 

8. Що зробив один сміливець, коли старий довгий час не ворушився? 

а) припік бік розпеченою залізякою; 

б) спробував нагодувати; 

в) прив’язав до стовпа.  

9. На кого перетворилася дівчина, яку показували в цирку, через непослух 

батьків? 

а) на мураху; 

б) на жабу; 

в) на павука. 

10.Що зробив Пелайо в новому будинку, щоб не залітали ангели: 

а) огородив подвір’я високим парканом; 

б) на вікна поставив нові грати; 

в) зробив залізні двері. 

11. Що господарі залишили без змін: 

а) курник; 

б) квітник на подвір’ї; 



в) старий сарай. 

12.Що сказав лікар про ангела? 

а) що крила у діда несправжні; 

б) що вітряна віспа не страшна для старого; 

в) що у нього багато хвороб у серці та нирках. 

13.За останню зиму ангел: 

а) потоваришував з людьми; 

б)дуже постарів; 

в) почав допомагати Пелайо. 

14.Що наспівував старий, коли його ніхто не чув: 

а) молитву; 

б) пісні старих мандрівників; 

в) веселі віршики. 

15.На кого був схожий ангел,коли йому вдалося піднятися вгору і полетіти: 

а) на старого гірського орла; 

б) на стару білосніжну чайку; 

в) на старого яструба. 

16. Що зробила Елісенда, коли ангел промайнув над останніми хатинами: 

а) покликала чоловіка; 

б) полегшено зітхнула; 

в) гірко заплакала. 

 

17. Історія Сантьяго побудована як: 

а) безпосередня розповідь про подію, опис дії; 

в) спогади рибалки про двобій з рибою, акулами; 



б) перебіг думок і переживань героя, показ дії; 

г) сновидіння головного героя. 

18. Хлопчик доводиться старому: 

а) сином; 

в) онуком; 

б) небожем; 

г) другом. 

19. Старого називають чемпіоном, бо він: 

а) переміг у перетисканні рук; 

в) виграв перегони човнів і яхт; 

б) впіймав найбільшу рибу; 

г) дуже любив бейсбол. 

20. Знайди помилкове твердження «Образ левів» зі сну старого можна 

витлумачити як символ: 

а) хижаків, що переслідують людину; 

в) могутності, нескореності людини; 

б) найкращих хвилин людського життя; 

г) юності, життєвих сил людини. 

21. У повісті «Старий і море» Хемінгуей змальовує людину: 

а) Безмежно самотньою, беззахисною в чужому світі; 

в) всемогутнім володарем природи і світу; 

б) слабкою і непереможною водночас, частиною Всесвіту; 

г) одинаком, який страждає від того. 

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

а) примиренні з дійсністю; 

в) підкоренні природи людині; 

б) боротьбі з труднощами; 

г) підборі друзів. 



23. Події в повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море» відбуваються: 

а) у штаті Флорида в США; 

в) у штаті Каліфорнія в США; 

б) на Кубі; 

г) на острові без імені. 

24. Риба, яку вполював старий Сантьяго (за повістю Хемінгуея «Старий і 

море»): 

а) баракуда; 

в) риба-меч; 

б) марлін; 

г) акула. 
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