
Тематичні тести 

Іван Франко 
 

Варіант 2 

1. Наслідком першого арешту стало: 

А) заслання; 

Б) написання поеми «Мойсей»; 

В) виключення з університету; 

Г) тяжка хвороба; 

Д) крадіжка. 

 

2. З давньоруської літератури І.Франком була запозичена і переосмислена назва: 

А) «Із днів журби»; 

Б) «З вершин і низин»; 

В) «Давнє й нове»; 

Г) «Мій Ізмарагд»; 

Д) «Semper tiro». 

 

3. Жанр збірки «Зів’яле листя» І.Франко визначив як: 

А) ліричний щоденник; 

Б) лірична трагедія; 

В) лірична драма; 

Г) лірична комедія; 

Д) драма серця. 

 

4. Прочитайте рядки з поеми «Мойсей» І.Франка: 

Ті слова про обіцяний край 

Для їх слуху – се казка; 

М'ясо стад їх, і масло, і сир –  

Се найвищая ласка. 

 

У цьому уривку йдеться про 

А) єгиптян; 

Б) старе покоління євреїв; 

В) нове покоління єврейського народу; 

Г) дерева, які обирали собі короля; 

Д) майбутні покоління. 

 

5. Автобіографічний характер у збірці «Зів’яле листя» має поезія І.Франка: 

А) «Тричі мені являлася любов»; 

Б) «Матінко моя, ріднесенька!...»; 

В) «Я хотів життю кінець зробить»; 

Г) «Чого являєшся мені…»; 

Д) «Не боюсь я ні бога, ні біса….». 

 

6. Укажіть головну думку вірша І.Франка «Чого являєшся мені у сні?...»: 

А) поетичне звертання до передових кіл інтелігенції; 

Б) співчуття автора долі народу; 

В) художнє відтворення почуття великої любові та переживань, викликаних неподіленим коханням; 

Г) поетичне вираження прагнень до світла, сонця; 

Д) поетичне вираження одвічного прагнення українського народу до волі. 

 

7. Який стиль характерний для вірша І.Франка «Декадент»? 

А) романтичний; 

Б) діловий; 

В) офіційний; 

Г) науковий; 

Д) публіцистичний. 

 

8. Непохитну віру в майбутнє української нації І.Франко висловив у пролозі до поеми: 

А) «Мойсей»; 

Б) «Панські жарти»; 



В) «Пригоди Дон-Кіхота»; 

Г) «Іван Вишенський»; 

Д) «Похорон». 

 

9. Трагедія Мойсея з однойменної поеми полягає в: 

А) нерозумінні його людей; 

Б) слабкості духу; 

В) старості; 

Г) підступних ворогах; 

Д) толерантності. 

 

10. Установіть відповідність 

Художній засіб Приклад 

1 алітерація А) Задарма в слові твойому іскряться 

2 алегорія      І сила, й м’якість, дотеп, і потуга… 

3 епітет Б) Ті слова про обіцяний край 

4 порівняння      Для їх слуху – се казка… 

 В) В золотім океані вас все 

      Буде спрага топити… 

 Г) І ревнув понад горами грім… 

 Д) Мовив терен: «Се добре вам хтось 

      Підповів таку раду…» 

 

11. Установіть відповідність 

Герой  Вчинок 

1 Мойсей А) карає порока за сумніви; 

2 Датан Б) веде свій народ до землі обітової; 

3 Єгова В) закликає «До походу! До бою!»; 

4 Азазель Г) намагається підірвати віру Мойсея; 

 Д) закликає народ закидати пророка камінням. 


