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Урок № 21 

Тема: Контрольна робота. Творчість О. Уайльда. Роман 

"Портрет Доріана Грея" 
      Початковий рівень  (0,5 бала за кожне завдання) 
1.Де Безіл Голуорд познайомився з Доріаном: 

      а) у вітальні  знатної  леді;                       б) на виставці картин; 

      в) у нічному  клубі;                                    г) на вокзалі? 

2. Безіл  Голуорд не хотів знайомити лорда Генрі з Доріаном  Греєм, тому що 

боявся: 

      а) що лорд Генрі образить юнака; 

      б) що лорд Генрі  зробить Грея банкрутом; 

      в) що лорд Генрі  погано впливатиме на  Доріана; 

      г) що Доріан  розкаже лорду   Генрі таємницю свого походження. 

 3.   На думку лорда Генрі Уоттона сенс життя та обов’язок сучасної людини 

полягає в     

тому, щоб: 

     а) допомагати іншим;                                  б) розвивати свої таланти; 

     в) не обтяжувати близьких та друзів; 

     г)прожити своє життя «повністю й цілковито, даючи вияв кожному 

почуттю, вираз кожній думці, втілюючи кожну мрію». 

4. Що, на думку Генрі,  було в Доріана прекрасним: 

      а) зовнішність;           б) походження;           в) характер;              г) розум? 

 5.Чому Сібіла розчарувала Доріана: 

     а) він дізнався про  її низьке  походження;                    б) вона 

була  заміжня; 

     в) не мала освіти;                                                                г) почала погано 

грати на сцені? 

6. Як Безіл ставився до Доріана  Грея: 

     а) поважав його;                                                                        б) заздрив його 

молодості; 

     в) сприймав лише як об’єкт для позування;                      г) обожнював 

юнака? 

 7.  Дізнавшись про секрет свого портрета, Доріан: 

        а) змінює спосіб життя;                    б) віддається гонитві за насолодами; 

        в) знищує портрет;                             г) повертає його художнику. 

8. Який вислів не належить лорду Генрі: 

     а) «Геній  довговічніший за красу»; 

     б) «Гармонія духу і тіла – як це прекрасно!»; 

     в) «Душу краще лікувати відчуттями, а від відчуттів лікує лише душа»; 

     г) «Мета життя – самовираження»? 

9. Хто з героїв роману говорив: «Любов важливіша за гроші»: 



      а) Доріан  Грей;        б) Безіл  Голуорд;       в) Сібіл  Вейн;         г) 

лорд  Генрі? 

10.Що сталося з Безілом  Голуордом: 

       а) він  переїхав до Парижу ;                                    б) усамітнився у 

заміському будинку; 

       в) помер від застуди;                                                 г) його убив Грей? 

11. Як Алан Кемпбел  допоміг  Доріану: 

     а) позичив гроші;                                                        б) написав 

рекомендаційного листа; 

     в) знищив труп художника;                                      г) звів  із  потрібними 

людьми? 

  12.Оскар Уайльд був представником літературно-художнього напряму: 

  а) реалізму;        б) естетизму;          в)  натуралізму;           г) символізму 

 

Достатній рівень (0,5 бала за кожне завдання) 

1.Упродовж якого часу автор написав роман «Портрет Доріана Грея»?  

2. Хто з героїв роману виступає носієм теорії естетизму, а хто — гедонізму? 

3. Який відомий літературний мотив є в романі?  

4. Чому відбувалися зміни на портреті?  

5. Як на вашу думку, у чому полягає егоїзм Доріана Грея? 

6. Подумайте, яку роль  у романі відіграє портрет. 

 

Високий рівень (3 бали) 

 

1. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи може Краса бути аморальною?» 
 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

 

 

 


