Консультації з української літератури
Дати відповіді на тестові запитання
І Початковий та середній рівні.
За вибором однієї правильної відповіді ( 0,5 б)
1.Роман В. Підмогильного «Місто»:
а) історичний
б) пригодницький
в) урбаністичний
г) детективний
2.Остап Вишня є автором такого жанру:
а) усмішки
б) фейлетону
в) шаржу
г) памфлету
3.Розв’язкою комедії М. Куліша «Мина Мазайло» є:
а) одруження Мокія на Улі
б) від’їзд Рини
в) переїзд родини до іншого міста
г) звільнення Мини Мазайла з посади
4.У якому вірші Б.-І. Антонич порівнює весну з каруселлю:
а) «Вишні»
б) «Зелена Євангелія»
в) «Дороги»
г) «Автопортрет»
5.О. Турянський є автором твору:
а) «Вершники»
б) «Лісова пісня»
в) « Поза межами болю»
г) « Сом»

6.Головний герой роману І. Багряного « Тигролови»:
а) Марійка Морозівна
б) Григорій Сірко
в) Григорій Многогрішний
г) Дем’ян Многогрішний
7. За який твір О. Довженка було піддано «кремлівському розп’яттю»:
а) «Звенигора»
б) «Повість полум’яних літ»
в) « Зачарована Десна»
г) « Україна в огні»
8. Хто з поетів НЕ належить до шістдесятників:
а) Л. Костенко
б) В. Симоненко
в) Є. Плужник
г) Д. Паличко
9. Відомою українською піснею є вірш Д.Павличка:
а) «Коли умер кривавий Торквемада»
б) «Два кольори»
в) «Ти зрікся мови рідної»
г) « Я стужився за тобою милая»
10.Твір Ліни Костенко, в якому йдеться про події часів Хмельниччини
та трагічну долю дівчини – поетеси , називається:
а) « Страшні слова, коли вони мовчать»
б) «Дума про братів Неазовських»
в) «Маруся Чурай»
г) « Сніг у Венеції»
11.Який з віршів В. Стуса порівнюють із «Заповітом» Т. Шевченка:
а) «Крізь сотні сумнівів іду до тебе я»

б) «О земле втрачена, явись»
в) «Як добре те , що смерті не боюсь я»
г) « У порожній кімнаті»
12.Назвіть роман П.Загребельного, що розповідає про будівництво Софії
Київської:
а) « Я, Богдан »
б) « Дума про невмирущого»
в) « Марево»
г) «Диво»
ВСЬОГО 6 б
ІІ Достатній рівень
1.Установіть відповідність між назвою твору і його різновидом за змістом
(1 б)
1) « Місто»

а) роман – балада

2) «Тигролови»

б) історичний

3) « Дім на горі»

в) урбаністичний

4) « Диво»

г) пригодницький
5) « Тронка»

2. Встановіть відповідність між героєм і твором(1 б)
1) Сивоок

а) « Зачарована Десна»

2) Григорій Многогрішний

б) «Маруся Чурай»

3) прабаба Марусина

в) «Диво»

4) Гриць Бобренко

г) «Тигролови»

5) Тоня Горпищенко

3.Установіть відповідність між письменником і періодом, до якого
належить його творчість(1б)
1) М. Вінграновський

а) еміграційна література

2) Є. Маланюк

б) література 20-30-х р.ХХ ст.

3) М. Куліш

в) початок ХХІ ст.

4) Ю. Андрухович

г) шістдесятництво

5) М.Вовчок
Всього 3б.
РАЗОМ 12 балів

