
СКУПИЙ 

Байка Езопа 

 

Скупий продав усе, що мав, і купив зливок золота. Його він закопав 

у землю, виривши яму поряд зі старою стіною. Кожний день він ходив дивитися 

на нього. 

Один із його працівників помітив, що скупий часто навідується в одне те 

саме місце, і вирішив вистежити його. Дуже скоро працівник розгадав таємницю 

захованого скарбу, почав копати, натрапив на золото і вкрав його. 

Прийшовши наступного разу, скупий виявив, що яма порожня, почав рвати 

на собі волосся, голосно скаржитися і голосити. Сусід, побачивши його горе і 

дізнавшись причину, сказав: «Прошу тебе, не сумуй так сильно, а піди візьми 

камінь, поклади його в яму і уяви, що твоє золото, як і раніше знаходиться там. 

Він цілком згодиться для цього, тому що, коли там було золото, ти його не мав, 

адже не було від нього ні найменшої користі». 

 

Використовуйте текст байки «Скупий», щоб дати відповіді 

на такі запитання. 
 

Запитання 1 

Прочитайте подані нижче речення та пронумеруйте їх за 

послідовністю подій у тексті. 

А. Скупий вирішив перетворити всі свої гроші в зливок золота. 

В. Один чоловік вкрав золото скупого. 

С. Скупий вирив яму і сховав у неї свій скарб. 

D. Сусід порадив скупому замінити золото каменем. 

1 – А 

2 – С 

3 – В 

4 – D 

 

Запитання 2 

Яким чином скупий отримав зливок золота? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Варіанти правильної відповіді. 

Учень зазначив: скупий продав усе, що мав. Може бути наданий переказ 

або пряма цитата з тексту. 

 Він продав усе, що мав. 

 Він продав усе своє майно. 

 Він купив його. (Прихований зв’язок з тим, що він усе продав). 



 

Запитання 3 

Ось частина розмови між двома людьми, які прочитали байку 

«Скупий». 

 

 

 

Що міг би сказати 2-ий учасник розмови на користь своєї думки? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Варіанти правильної відповіді. 

Зазначено, що мораль байки пов’язана із заміною золота чимось 

непотрібним, таким, що не має цінності. 

 Треба було замінити його чимсь нікчемним, щоб донести думку. 

 Камінь важливий, тому що в тому-то і сіль, що закопай він камінь, від 

нього було б стільки ж користі, скільки й від золота. 

 Якщо замінити камінь чимсь кращим, то пропав би сенс байки, адже 

закопати треба було що-небудь зовсім некорисне. 

 Камінь некорисний, але для скупого таким самим некорисним було і 

золото! 

 Що-небудь краще каменю – це те, що він міг би використовувати, а 

золото він не використовував. Саме на це натякав сусід. 

 Тому що камінь можна знайти будь-де. Камінь і золото однакові для 

скупого. 

 

Сусід був 

підступний. Він 

міг би порадити 

замінити золото 

чимсь кращим, 

ніж камінь. 

Ні, не міг. 

Саме камінь 

був 

важливий 

для цієї 

історії. 

1-ий учасник 

розмови 

2-ий учасник 

розмови 


