
 

 

 

 

 

1. Обери правильну, на твою думку, відповідь на  питання (по 1 балу за кожну 

правильну відповідь): 

1.1.  На планеті Маленького принца було жахливе насіння... Це насіння: 

а  Кропиви    г  Чортополоха 

б  Баобабів    д  Дикої троянди 

в  Соняшника 

1.2.  " Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш 

за свою троянду...". Ці слова належать: 

а  Пілоту    г  Ліхтарнику 

б  Маленькому принцу  д Моїй вчительці з української мови 

в  Лису  

1.3. Молода Лисиця з байки Езопа "Лисиця і виноград" побачила, що з виноградної лози 

звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе: 

- Вони (?)... 

а  Кислі   г  Висять занадто високо 

б  Гнилі   д  Отруйні 

в  Терпкі 

1.4. Художня мова, де думка не висловлена прямо, а зашифрована в алегоріях і натяках – 

це: … 

а  Мова Гребінки  в Мова Глібова 

б Езопова мова  г Мова Лафонтена 

 

Дата: ________________ 

Всеукраїнський конкурс дитячого читання “Книгоманія-2020” 

 3-й етап          

Прізвище та ім’я учасника 

_____________________________________________________________________ 

Місце проживання (місто, район, смт., селище, село) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Школа, клас 

_____________________________________________________________________ 

 



1.5. Що викрикував папуга на ім’я капітан Флінт (Р.Л.Стівенсон «Острів скарбів»): 

а   Полундра!    в  Передаємо за проїзд! 

б   Фунти!   г   Піастри! 

1.6.  Віповідно до міфів Давньої Греції, хто подарував людям вогонь: 

а    Геракл   г   Зевс  

б    Афіна   д  Афродіта 

в    Прометей  

1.7. Микола Гоголь народився на: 

а    Київщині   г   Черкащині 

б    Полтавщині  д   Тернопільщині 

в    Сумщині 

1.8. Хто з українських письменників переклав 15 романів Жуля Верна: 

а   Марко Вовчок   г   Остап Вишня 

б   Пантелеймон Куліш   д   Олена Пчілка 

в   Лев Толстий 

1.9. Головною думкою повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» є:   

а   засудження вигадок бешкетників 

б   збереження природи та зменшення шкідливого впливу людини на неї 

в   заклик до працьовитості та гарного навчання 

г   уславлення дружби, життєрадісності, благородства 

д   поради, як правильно будувати стратегічні об’єкти 

1.10. Яке було прізвище дівчинки, яка дуже подобалася Павлуші («Тореадори з 

Васюківки»): 

а   Воронючка   г   Яровичка 

б   Гребенючка  д   Нестайко 

в   Грабленючка 

1.11. За якими книжками сучасних українських письменників знято фільми (кілька 

позначок): 

а   Відьмак                              г    Сторожова застава  

б   Іван Сила                д    Агент 000 

в   Чудове Чудовисько    

 



1.12. Відомий у Європі український письменник-фантаст, автор книжок для підлітків, 

перекладач: 

а   Анжей Сапковський         г   Сашко Дерманський 

б   Володимир Арєнєв           д   Іван Малкович 

в   Іван Франко 

1.13. Які з сучасних українських письменників одночасно відомі й успішні як поети та 

прозаїки (кілька відповідей):  

а   Тарас Шевченко                  г   Юрій Андрухович 

б   Сергій Жадан                       д   Оксана Забужко 

в   Таня Стус 

1.14. Хто написав підліткову книжку-приквел до серіалу "Школа": 

а   Ліза Василенко                    г   Олена Рижко 

б   Ольга Купріян                      д  Лоліта Гавриленко 

в   Максим Кідрук                      

 

2. Знайди пару та розгадай ребус (по 1 балу за кожну правильну відповідь, 

максимум 17 балів) 

 2.1.  Знайди пару (по 1 балу за кожну правильну відповідь, максимум 5 балів):  

а Агата Крісті  1  Павло Губенко  

б Остап Вишня 2 Річард Бахман 

в Марко Вовчок 3 Марія Вілінська 

г Леся Українка 4  Мері Вестмакотт 

д Стівен Кінг  5 Лариса Косач 

 

2.2. Поєднай назву книги з її автором (по 1 балу за кожну правильну відповідь, максимум 5 

балів): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а   

б  

в  

г  

д  

а  А. Ліндгрен 1 Маленький принц 

б  А. Екзюпері 2  Таємне товариство боягузів,   

    або засіб від переляку №9 

 в  В. Рутківський 3  Джури козака Швайки  

г  Н. Щерба 4  Міо, мій Міо 

д  Л. Воронина 5  Часодії 

а  

б  

в  

г  

д  

відповідь:  

 

відповідь:  

 



2.3. Поєднай героя книги з географічною назвою, з ним пов’язаною (по 1 балу за кожну 

правильну відповідь, максимум 5 балів):  

а  Еміль 1 Васюківка 

б  Карлсон 2  Львів 

в  Ява Рень 3 Льоненбергі 

г  Енн Ширлі 4 Стокгольм 

д Варта Тарновецька 5 Ейвонлі 

  

2.4. Розгадай ребус (1 бал за правильну відповідь): 

 

Відповідь: ______________________________ 

2.5. Напиши, якою ти уявляєш книгу майбутнього. Використай до 10 слів (максимум 2 бали): 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.1. Прочитай уривок та виконай завдання до нього (максимум  6 балів): Джерело: «Українська правда», 

стаття: «Сучасний Робінзон: італієць живе сам на острові на рік довше, ніж Крузо» від 21 березня 2018 року   

Щодня протягом останніх 29 років італієць Марло Моранді прокидається із золотим сходом сонця над 

Середземним морем. 79-річний чоловік живе один на прекрасному острові Буделлі в Італійському архіпелазі Ла-

Маддалена. Це – його особистий шматочок раю з 1989 року. Тоді він покинув материкову Італію у спробі почати все 

заново.  

 "Я завжди був непокірливою дитиною, – розповідає він CNN. – Вперше я втік з дому, коли мені було 9 років". 

У школі він був нетерплячим до своїх вчителів, вдома – розчарований батьками. Коли подорослішав, відчував себе 

позбавленим громадянських прав. "Я почав думати про те, щоб втекти від суспільства, яке не враховує індивідуум 

і думає лише про владу і гроші", – каже Моранді.  

Розчарований чоловік вирішив покинути Італію разом із парою друзів. Вони взяли катамаран, щоб "вирушити 

у Полінезію, подивитися на пустинний острів і почати нове життя". Замість цього компанія висадилась на 

рожевому березі острова Буделлі, що між Корсикою та Сардинією. Він "успадкував" розбиту хатину, у якій жив 

колишній доглядач острову. І з того часу ця хатина стала будинком Моранді. "Перші роки я був дуже відчайдушним, – 

згадує Моранді. – Я не хотів спілкуватися з тими, хто відвідував острів. І я просто насолоджувався цією красою 

наодинці". 

а  

б  

в  

г  

д  

 відповідь:  

 

https://edition.cnn.com/travel/article/isle-of-budelli-mauro-morandi/index.html?sr=fbCNN032118isle-of-budelli-mauro-morandi1151AMStoryGal


Минули роки, і Моранді почав відчувати себе трохи егоїстично. Він захотів поділитися з усім світом тією 

красою, яку спостерігає кожен день. "Я згоден з Достоєвським, який вважав, що тільки краса може врятувати цей 

світ від техногенного знищення", – каже чоловік. 

Тому Моранді почав спілкуватися із мандрівниками, які зупинялися біля Буделлі під час своїх човнових турів 

між сімома островами Ла-Маддалена. Тепер влітку він проводить екскурсії та веде розмови з гостями острову. Каже, 

що особливо йому подобається розмовляти з дітьми. Так як взимку острів відвідують дуже рідко, Моранді проводить 

багато часу сам. Чоловіка з материковою частиною Італії пов'язують сімейні зв'язки, але повертатися туди він не має 

бажання. "В ідеалі, – каже, – я б прожив тут уcе життя". І хоча Моранді потрапив у Буделлі, втікаючи від світу, він 

не заперечує, що цим тільки розширив його. 

 
а) Впиши у таблицю: - труднощі у житті Моранді; - рішення, які він знаходив; - риси характеру, які допомагали йому 

подолати ці труднощі: 

 
Труднощі  Рішення Риса характеру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
б) Поясни, що спільного та відмінного у життєвому шляху італійця Марло Моранді та Робінзона Крузо. Відповіді 

впиши у порівняльну таблицю. 

 

СПІЛЬНЕ ВІДМІННЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 3.2. Розв’яжи кросворд і впиши слово-ключ з виділених літер: _________________________ 

(максимум 2 бали за правильно виконане завдання)

 

1. Ключова ознака байки та народних казок про тварин.  

2. Персонаж з циклу романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, юна чарівниця, найкраща подруга 

Гаррі Поттера та Рона Візлі. 

3. Письменник, класик сучасної української дитячої літератури, творам  якого характерна 

людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору,  

4. Місто проживання Шерлока Холмса. 

5. Жанр художньої літератури, прозовий твір, у якому розкрито історії багатьох персонажів 

упродовж значного проміжку часу. 

6. Різновид художньої літератури, в основу якого покладено роздуми про розвиток науки і техніки, 

де поєднуються надзвичайні пригоди, які становлять основу сюжету, і наукові припущення чи 

роз'яснення.  

 

 



4.1. Вислови свою думку щодо такої позиції Жука й Зайця (Леся Воронина, «Таємне товариство 

Боягузів, або засіб від переляку № 9»): «Боягуз, котрий переміг свій страх, – найсильніша людина у 

світі». (максимум 3 бали) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.2. Яка книга, прочитана останнім часом, справила на тебе найбільше враження?                 Чому? 
(максимум 3 бали) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

5. Прочитай уривок і виконай завдання до нього.

“Література не має фіксованих і контрольованих механізмів впливу. Її вплив неможливо спрогнозувати й 

важко вирахувати. Ідеальних книг немає. Більше того – саме книги, які годиться називати ідеальними, 

зазвичай збирають найбільше пилу на книжкових полицях. Тому шлях книги – це щоразу інтрига. Можливо, 

саме вона не дає до кінця померти книговиданню – ми беремо до рук щоразу нові книги, маючи ось це 

відчуття таємниці, якого майже не лишилося в нашому прекрасному світі. Ти ніколи не знаєш, на якій 

сторінці почнеш плакати. І тим більше ніколи не знаєш, що саме спричинить твої сльози – радість чи 

розчарування. Це і є відшукування. Якщо не когось причетного, то бодай чогось притомного.  Літературі 

потрібен причетний. Література без читача загалом має доволі непереконливий вигляд. Письменник, 

який пише в шухляду, заслуговує на співчуття. Шухляда, між іншим, теж. Справа тут не в накладах – 

справа в тому, що кожен повинен мати ось цей шанс на порозуміння. Світ було створено так, що в нього 

немає можливості сказати щось на своє виправдання. Для його виправдання люди вигадали літературу. 

Вона не робить нас щасливішими, проте іноді пояснює нам причини наших нещасть. Іноді цього 

достатньо для того, аби не здаватись і продовжувати пошуки, «навіть тоді як нікого ніде ніколи», як 

говорив Грицько Чубай» (з промови Сергія Жадана). 

Яка, на твій погляд, основна думка в запропонованому уривку:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


