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Контрольна робота на тему 

Літературний детектив 

 
1. Розповідь Хелін Стоунер в оповіданні «Пістрява стрічка» є композиційним 

елементом:  

а) розв’язкою;     б) зав’язкою;      в) кульмінацією;      г) експозицією. 

 

2. Назва маєтку, де розгортались основні події твору «Пістрява стрічка»: 

а)  Скотленд-Ярд;     б) Крейвен-Стріт;     в) Бейкер-Стріт;     г) Стоук-Моран. 

 

3. Визначте тему твору «Спілка рудих» 

а) розповідь про роботу Спілки рудих;     б) іронічне зображення прагнення 

людини до легкого збагачення;     в) розповідь про спробу пограбувати банк;     

г) розкриття Шерлоком низки злочинів, скоєних однією людиною. 

 

4. Сукупність творів, пов´язаних спільними героями і елементами сюжету 

називається… 

а) дедукція;     б) цикл;     в) інтрига;     г) детектив. 

 

5. До Е.А.По твори з елементами детективу відносили до… 

а) фантастичної літератури;     б) кримінальної літератури;     в) пригодницької 

літератури;     г) історичної літератури. 

 

6. Що є зайвим у характеристиці жанру детектива? 

а) читач «включений» у процес розгадування таємниці; 

б) дрібниці, які мають окреме значення; 

в) використання яскравих ефектів; 

г) відсутність розлогих характеристик. 

 

7. . Реальна людина, риси вдачі, зовнішності чи історія життя якої покладено в 

основу опису літературного образу називається… 

а) оповідач;     б) розповідач;     в) ліричний герой;     г) прототип. 

 

8. Холмсові вдалося викрити задум злочину Джона Клея із твору «Спілка 

рудих», тому що він… 

а) мав брудні коліна;     б) мав білу цятку на лобі;     в) випадково обмовився;      

г) захоплювався фотографією. 

 

9. Від чийого імені ведеться розповідь в творі «Золотий жук»? 

а) від імені автора;      б) від імені Джупітера; 

в) від імені Вотсона;        г) від імені безіменного оповідача. 

10. Чому Артур Конан Дойл хотів завершити написання твори про Шерлока? 

а) тому що люди не знали автора цього детективу;     б) тому що твори про  

Шерлока перестали бути популярними;     в) тому що хотів писати твори інших 

жанрів;     г) бо йому почали приходити листи із погрозами. 

 

11. Хто такий оповідач? 

12. Скільки разів герої твору «Золотий жук» копали яму у пошуках скарбу? 

Чому? 

 

 

 

13. Встановіть відповідність між подіями твору та елементами 

композиції: 

 

1.Розповідь про Спілку рудих 

 

а) Експозиція 

2.Засідка в банку 

 

б) зав’язка 

 

3.Холмс розмовляє із 

помічником Вілсона 

 

в) розвиток подій 

4. Холмс пояснює незрозуміле у 

справі Спілки рудих Вотсону 

г) кульмінація 

 д) розв’язка 

14. Дайте відповідь 3-4 реченнями:   Чому жанр детективу 

найпопулярніший у світі? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


