
Завдання для конкурсного випробування з літератури для вступників до 

КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

2014-2015 навчальний рік (8 клас) 
 

V варіант 

 

1. Вкажіть, яка мрія була у героїні новели О.Генрі «останній листок» Джонсі: 

а) пошити нову сукню; 

б) зустрітися з молодим чоловіком; 

в) намалювати фарбами Неаполітанську затоку. 

2. З’ясуйте, чому лікареві  з новели О.Генрі «Останній листок» було важко лікувати 

Джонсі: 

а) у неї не було грошей; 

б) Джонсі втратила інтерес до життя; 

в) фармакологія на той час була на низькому рівні. 

3. Листки якої рослини в новелі О.Генрі «Останній листок» рахувала хвора Джонсі, 

дивлячись у вікно: 

а)  клена; 

б) плюща; 

в) винограду.  

4. З'ясуйте, ким був Берман з новели «Останній листок» О.Генрі у мистецтві: 

а) невдахою; 

б) успішним художником, котрий заробляв чималі гроші; 

в) невизнаним генієм. 

5.  Найкращим шедевром Бермана в новелі О.Генрі «Останній листок» був: 

а) листок плюща, який він намалював для Джонсі; 

б) портрет Джонсі; 

в) портрет Сью. 

6.  Пригадайте, про що розповідається у фіналі твору О.Генрі «Останній листок»: 

а) Берман приходить у гості до дівчат; 

б) Джонсі одужала, а Берман помер; 

в) Джонсі померла, а Берман важко захворів. 

7.  Зав'язкою новели О.Генрі «Останній листок» є епізод розмови Сью з: 

а) лікарем;        

б) Джонсі; 

в)  Берманом. 

8.  Визначте кульмінацію твору О.Генрі «Останній листок»: 

а) Джонсі побачила, що останній листок не падає; 

б) смерть Бермана; 

в) остання розмова Джонсі і Сью. 

9.  Визначте основну форму розвитку сюжету твору О.Генрі «Останній листок»: 

а) авторські описи; 

б) діалоги; 

в) монологи. 

10.  Ідею самопожертви в новелі О.Генрі «Останній листок» уособлює образ: 

а) лікаря; 

б) Сью; 

в)  Бермана. 

11.  Вкажіть, на кого з видатних художників був схожий герой новели О.Генрі 

«Останній листок» Берман: 

а) Рембрандта; 

б) Мікеланджело; 



в)  Веласкеса. 

12. З'ясуйте, як внутрішньо змінилася героїня новели О.Генрі «Останній листок» 

Джонсі: 

а) зрозуміла, що була не права — гріх бажати смерті; 

б) зрозуміла, що потрібно покладатися на долю; 

в) не змінилася. 

 

 

 

 


