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Модульна контрольна робота № 1
з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
1. Продовжте речення:
а) Декамерон – це …
б) Лаура – це …
в) Ніколо Мак'явеллі – це …
г) Беовульф – це …
д) Героїчний епос – це …
2. Охарактеризуйте специфіку італійського Відродження
3. Проаналізуйте образність та проблематику "Божественної комедії" Данте.
4. Виберіть правильну відповідь:
1. Ахіллес є сином:
а) Гермеса й Афродіти;
б) Пелея й Фетіди;
в) Менелая і Феміди.
2. Очолював троянське військо:
а) Гектор;
б) Пріам;
в) Паріс.
3. Батьком Астіанакса був:
а) Паріс;
б) Гектор;
в) Одіссей.
4. Дії поеми ,,Одіссея’’ віднесені до:
а) 10 року Троянської війни;
б) 10 року після закінчення Троянської війни;
в) 9 року після закінчення троянської війни.
5. Вкусивши квітку …, людина назавжди забуває про свою батьківщину:
а) троянди;
б) орхідеї;
в) лотоса.
6. Тема поеми Гомера ,,Одіссея’’ – це:
а) сватання женихів до Пенелопи;
б) мандри Телемаха;
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в) блукання та пригоди хитромудрого Одіссея.
7. Бог вітрів:
а) Еол;
б) Пеон;
в) Евр.
8. За жалобою Геліоса Зевс наслав бурю на корабель Одіссея, бо:
а) Одіссей говорив з душею своєї матері;
б) Одіссей із супутниками розв’язав лантух з вітрами;
в) були вбиті свійські тварини.
9. Пенелопа обіцяла вийти заміж за одного з женихів:
а) коли з цим погодиться її син;
б) коли дізнається, що Одіссей вже повернувся;
в) коли закінчить ткати полотно.
10. Хто у X пісні епічної поеми Гомера відправляє Одіссея у підземний світ за пророкуванням
свого майбутнього:
а) Кірка;
б) Сивіла;
в) Афродіта?
11. Чиє кохання оспівує Демодок на банкеті в Алкіноя:
а) Арея й Афродіти;
б) Алкіноя й Арети;
в) Одіссея й Пенелопи.
12. Перед женихами Пенелопи стояла задача:
а) зігнути лук Одіссея;
б) дістати меч Одіссея;
в) знайти Одіссея.

