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Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Кафедра англійської філології і перекладу 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри __ Сидоренко С.І. 

ЗРАЗОК ПОТОЧНОГО ТЕСТУ 

з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» 

І варіант 

1. Поеми  Гомера «Іліада » і «Одіссея» були записані  

а) у ІІІ ст до н.е.   

б) у ІV ст. до н.е.   

в) у І ст.. н.е. 

2. Про скільки пригод розповів Одіссей на бенкеті у царя Алкіноя?  

а) 10,  

б)12,.  

в) 9 

3. Хто з богів мстив Одіссею?  

а) Афіна Паллада, 

 б) Зевс,  

в) Посейдон 

4. Хто скував щит для Ахілла?  

а)Зевс,  

б)Гефест, 

  в) Пріам  

5. З якою метою Вергілій створив поему «Енеїда»?  
а) розповісти про життя давніх римлян, 

 б)довести божественне походження Гая Юлія Цезаря,  

в) отримати нагороду у змаганні поетів 

6. Хто є автором поем «Теогонія» і «Робота і дні»? 

а) Гомер. 

 б) Овідій, 

 в) Гесіод 

7 За міфом, за що був покараний Прометй і прикутий до скелі на 

Кавказі?  

а) дав людям вогонь,  

б) знав і не розкрив тайну майбутньої долі Зевса  

8. Хто є автором роману «Дафніс і Хлоя»?  

а) Арістотель,  

б) Лонг,  

в) Софокл  

9.Хто став провідником Данте по колах Пекла, зображених у поемі 

«Божественна комедія»? 

а) Вергілій,  

 б)Гомер,  

 в) Овідій.  

10. В епоху Середньовіччя існувала традиція шанувати зброю, саме тому 

герої давали імена мечам. Як названо меч Роланда? 
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а) Дюрандаль, 

 б) Альтеклер, 

 в) Екскалібур 

11. Героїчна поема «Пісня про Роланда» відбиває ідеї християнства. Це 

виражається : 

 а) в описах реакції природи на події, 

 б) у наявності образів ворогів-язичників, 

 в) у появі в тексті уривків Святого письма. 

12. Мотив «шлюбного змагання» реалізовано у творах якого  твору? 

 а) «Пісні про Нібелугів»,  

б) «Пісні про Роланда», 

 в) «Пісні про мого Сіда». 

13 .У «Пісні про Нібелунгів» невразливість Зігфріда пояснюється так: 

 а) він був омитий кров’ю дракона,  

б) він мав чарівні облаштунки, 

 в) його напоїли «живою» водою.  

14 . Перебуваючи на смертному одрі, Трістан спитав Ізольду Білоруку: 

а) чи зійшло сонце,  

 б) якого кольору вітрила в кораблів 

 в) чи пасує їй чорний колір.  

15.Визначте  жанр «Роману про Троянду». 

 а) алегоричний роман у віршах, 

 б) епічна поема, 

 в) сатиричне оповідання. 

16 Визначте жанр твору «Ходіння Богородиці по муках».  

а)канонічне оповідання,  

б) апокріф,  

в) художній світський твір 

17. З давньоскандинавського епосу, як названо перших людей, що стали  

«батьком і матір’ю кожного з нас»? 

а) Аск або «Ясень»  та Ембла або» Вільха»,  

б) Іггдрассіль та  Одін,  

в) Біфрьост та Альвхейм 

18  В якій комедії Ж.- Б. Мольєра образ пана Журдена є головним 

героєм?  

а)«Тартюф», 

 б) «Міщанин-шляхтич»,  

в) «Уявно хворий». 

19. У сонетах В.Шекспіра хто зображений під ініціалами W.H.? 

а) Henry Wriothesley  граф Саутгемптон,  

б) або: William himself – Вільям собі, 

 в) William Herbert, граф Пембрук 

20. Укажіть  поле діяльності Анрі Моруа Вольтера.  

а) поет і прозаїк,  

б) філософ, поет, прозаїк, 

 в) енциклопедист,  філософ, поет, прозаїк.  
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ІІ варіант 

1. Зі скількох пісень складаються поеми «Іліада » і «Одіссея»? 

а) з 24, 

 б) 12, 

 в) 3 

2. Який епітет змальовує образ Одіссея?  
а) боговидний,  

б) велемудрий, 

 в) прудконогий,  

г) конеборець 

3. Який епітет змальовує образ Ахілла?  

а) боговидний, 

 б) велемудрий,  

в) прудконогий, 

 г) конеборець 

4. Що було зображено на щиті Ахілла?  
а) мирне життя давніх греків і військові подвиги ,  

 б) розширення імперії  

5. Що було зображено  на щиті Енея?  

а) мирне життя давніх римлян,  

б) військові подвиги давніх римлян  і розширення імперії  

6.Хто звільнив Прометея від орла, що клював йому печінку? 

а) Геракл,  

б) Зевс.  

в) Фетіда 

7. Хто є автором поетичної збірки «Метаморфози»?  

а) Гай Юлій Цезар,  

б) Публій Овідій Назон, 

 в)Квінт Горацій Флакк 

8. Хто з  філософів увів  у науку поняття «катарсіс» і «мімезіс»?  

а) Арістотель,  

б) Сократ, 

 в) Платон 

9. В якій частині потойбічного світу  Данте помістив Бєатріче Портінарі? 

а) у Пеклі,  

б) у Чистиліщі, 

 в) у Раю  

10. Хто з давньогрецьких героїв став прообразом Улісса у «Божественній 

комедії»  ?  

а) Одіссей,  

б) Ахілл,  

в) Паріс 

11. Поема «Бєовульф» була вперше записана так : 

а) рунами на нортумбрійському діалекті,  
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б) староанглійською мовою на папірусі.  

12. У «Пісні про Роланда» як був покараний Ганелон за зраду? 

 а) його стратил, 

б) загинув у двобої,  

в) утік за межі імперії. 

13. Чи допомагали надприродні сили ар’єргарду Роланда у битві з 

сарацінами? 

а) про це не йдеться у творі,  

б) так, тричі,  

в) тільки один раз 

14.Усвідомивши, що загибель неминуча, що робить Роланд?  

а) просить покликати лікаря чи священика,  

б) підносить догори рукавицю та звертається до Бога,  

в) прощається з коханою.  

15. У «Пісні про мого Сіда», яким чином Сід отримав кошти на 

озброєння та утримання свого загону?  
а) пограбувавши караван,  

б) заробивши тяжкою працею, 

 в) взявши гроші в борг у бургоських лихварів. 

16.Хто з героїв «Пісні про Нібелунгів» підвішеним на гаку провів свою 

першу шлюбну ніч?  
а) Зігфрід,  

б) Хаген, 

 в) Гунтер. 

17. У поезії Бертрана де Борна  які домінують мотиви? 

 а) «віддаленої любові»,  

 б) жорстокості ревнивого чоловіка, 

 в) військових конфліктів та сварок між закоханими 

18. З давньоскандинавського епосу, як названо образ світового дерева, 

що об’єднує дев’ять світів? 

А) Іггдрассіль,   

б)Тататоск,  

 в) Асгард 

19. \В якій комедії Ж.- Б. Мольєра образ пана Журдена є головним 

героєм?  
а)«Тартюф»,  

б) «Міщанин-шляхтич», 

 в) «Уявно хворий». 

20.  У сонетах В.Шекспіра зображено Dark Lady  (Смагляву Даму), хто 

це?  

А) Емілі Басаноу,  

б) Мері Фіттон,  

в) Енн Вавасон  

 

 

 


