
Тема: Урок-підсумок. Контрольна робота. 

 

 
Варіант №1 

Початковий, середній рівень 

 

1.  Визначте жанр твору Л. Костенко «Маруся Чурай». 

А Історико-трагічна поема. 

Б Історичний роман-хроніка. 

В Історичний роман у віршах. 

Г Драматична поема. 

2. Вірш з інтимної лірики Ліни Костенко: 

А. «Життя іде і все без коректур»; 

Б « Недумано, негадано»; 

В. «Тут обелісків ціла рота»; 

Г. «Пастораль ХХ  століття» 

3. Звертаючись до читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), В. Симоненко в 

кожній людині вбачає… 

А Індивідуальність. 

Б Уміння писати поезії. 

В Прагнення матеріально збагатитися. 

Г Обдарованість у сприйнятті довкілля 

4. Під враженням пісні «Летіла зозуля через мою хату...» написано твір 

А Ліни Костенко 

Б О.Довженка 

В О.Гончара 

Г Г.Тютюнника 

5. « Як добре те, що смерті не боюсь я», - ліричний герой поезії 

А. В.Симоненка 

Б. Д.Павличка 

В. В.Стуса 

Г. Є. Маланюка 

6. Який твір з української класики нагадує новела «За мить щастя» 

О.Гончара? 

А  «Момент» В.Винниченка; 

Б «Сойчине крило» І.Франка; 

В  «Лісова пісня» Лесі Українки; 

Г «Я (Романтика)» М.Хвильового; 

 

Достатній, високий рівень 

 

1. Розкрийте образ «миті щастя» (на основі новели О.Гончара «За мить 

щастя») 

2. Зробити аналіз новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» 



3. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Л. Костенко «Недумано, негадано» 

4.  Зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти - 

людина» 

 

 

Варіант  № 2 

Початковий, середній рівень 

 

1.Кого Олесь Гончар назвав «витязем молодої  української поезії» 

А Д.Павличко; 

Б В.Симоненко; 

В В.Стус; 

Г  Л.Костенко; 

2.Хто з поетів-шістдесятників здобув славу  неперевершеного поета- 

пісняра? 

А Д.Павличко; 

Б В.Симоненко; 

В В.Стус; 

Г Л.Костенко; 

3. «Любові всевишній присвячується» твір: 

А «Лісова пісня»; 

Б «Маруся Чурай»; 

В «Три зозулі з поклоном»; 

Г «За мить щастя»; 

4. Проблема «нерівня душ – це гірше, ніж майна» - наявна в творах 

рядка: 

        А «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків»; 

        Б «Маруся Чурай» і «Кайдашева сім'я»; 

        В «Тигролови» і «Маруся Чурай»; 

        Г «Лісова пісня» і «Маруся Чурай»; 

   5.Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко «Ти  

   знаєш, що   ти — людина?») наполягає на тому, щоб  

   кожна людина… 

       А Звела будинок. 

       Б Написала хоча б одну поезію. 

       В Була відповідальною перед суспільством. 

       Г Поспішала жити і кохати. 

       6. О. Т. Гончар, за свідченням офіційних документів,  

        народився… 

       А  На Сумщині. 

       Б Дніпропетровщині. 

       В Львівщині. 

       Г Тернопільщині 



Достатній, високий рівень 

 

1. Як по-новітньому трактує тему «любовного трикутника» Гр. 

Тютюнник у новелі «Три зозулі з поклоном»? 

2. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезій В.Стуса. 

3. Схарактеризуйте образи новели О.Гончара «За мить щастя», висловіть 

своє ставлення до них. 

4. Дайте характеристику Грицю Бобренку – герою твору Л. Костенко 

«Маруся Чурай». 

 

Варіант  № 3 

Початковий, середній рівень 

 

1. Де відбуваються основні події роману Л.Костенко «Маруся Чурай»? 

А) у Полтаві; 

Б) у Києві; 

В) уХаркові; 

Г) у Чернігові 

2. У своєму листі Михайло (Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном») просить, 

звертаючись до дружини, щоб вона… 

А Тимчасово забула про нього. 

Б Пригостила трьох зозуль з його поклоном. 

В Відвідала Марфу. 

Г Гідно виховала їх сина 

3. Автор поезії (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») змушує 

людину замислитися над тим, що їй необхідно… 

А Не завдавати шкоди ближньому. 

Б Відстоювати інтереси суспільства. 

В Розвиватися і вдосконалюватися. 

Г Залишити по собі добру пам’ять. 

4. Сорочка для героя поезії Д. Павличка «Два кольори» — це… 

А Оберіг від лиха у життєвому вирі. 

Б Натхнення у праці на благо народу. 

В Пам’ять про матір як заповіт вірності рідній землі. 

Г Втілення краси природи рідного краю 

5. Поштовхом для написання Г. Тютюнником новели «Три зозулі з 

поклоном» послужила незначна подія. 

А Поїздка письменника до рідного села. 

Б Виконання народних пісень сліпим бандуристом. 

В Епізод із кінофільму за повістю В. Земляка «Дочка Стратіона». 

Г Смерть рідного брата 

6. Який злочин вчинив Сашко Діденко? (новела О.Гончара «За мить щастя») 

А Звабив жінку; 

Б Розбив машину; 



В Вбив чоловіка; 

Г Здійснив крадіжку 

 

 

Достатній,  високий рівень 

 

1.Зробіть ідейно-художній аналіз поезії В.Стуса «Як добре те, що смерті 

не боюсь я» 

2.  Дайте характеристику Марусі Чурай –   героїні  однойменного роману 

Л. Костенко. 

3. Дайте характеристику ліричному герою поезії Д. Павличка «Два 

кольори». 

4. Визначте  тему, ідею і жанр  твору Г. Тютюнника «Три зозулі з 

поклоном».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


