
Тематичні тести 

Іван Карпенко-Карий 

Варіант 1 
1. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого: 

А) Левицький; 

Б) Очерет; 

В) Губенко; 

Г) Тобілевич; 

Д) Фітільов. 

 

2. У творі НЕ діє персонаж, але конфлікт п’єси розгортається навколо цієї дійової особи. Це – 

А) Гервасій Гуляницький; 

Б) повірений Транлалєв; 

В) наймит Омелько; 

Г) регістратор Націєвський; 

Д) пан Красовський. 

 

3. «Одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим 

драматургом, якого рівного не має наша література» назвав І. Карпенка-Карого: 

А) Іван Нечуй-Левицький; 

Б) Панас Мирний; 

В) Іван Франко; 

Г) Марко Кропивницький; 

Д) Михайло Старицький. 

 

4. Іван Карпенко-Карий – автор твору: 

А) «Суєта»; 

Б) «Талан»; 

В) «Наймичка»; 

Г) «Житейське море»; 

Д) «Сава Чалий». 

 

5. «Видумка! Витребеньки! Баб’ячі химерники!». Ці слова сказав Мартин Боруля: 

А) Палажці про вишивання; 

Б) Марисі про любов; 

В) кумі про каву; 

Г) Гервасію про кохання Марисі та Миколи; 

Д) Націєвському про кохання Марисі та Миколи. 

 

6. «Чого нам скучать? У нас є біліярд, бульвар чудесний, панночок скільки хочеш: у неділю бульвар 

ними цвіте, мов маком всіяний…». Так розповідає про своє життя: 

А) Микола; 

Б) Націєвський; 

В) Омелько; 

Г) Степан; 

Д) Трандалєв. 

 

7. Слова «…собак розведу, буду на охоту їздить, у карти грать» («Мартин Боруля») належать: 

А) Націєвському; 

Б) Омелькові; 

В) Геврасієві; 

Г) Мартинові; 

Д) Степанові. 

 

8. Слова «…та ще мало знає, не натерся, а, Бог дасть, натреться» у п’єсі «Мартин Боруля» Івана 

Карпенка-Карого сказані про: 

А) Націєвського; 

Б) Трандалєва; 

В) Степана; 

Г) Миколу; 

Д) Дульського. 

 



9. Установіть відповідність: 

                Персонаж Портрет 

1 Націєвський А) Щоб знов розсвербілось дворянство? Та не будь дитиною, пали! 

2 Омелько Б) Та я ж письмоводителеві над ночвами ціле відро води на голову 

3 Гервасій вилив. 

4 Мартин В) Дворянин – одно, хлоп – друге!.. ясніше скажу: сметана – одно, а 

 кисле молоко – друге! 

 Г) Отже, єй-богу, так і вчеплюся у чуприну, як будеш лаяться! 

 Д) Любов – ета злодійка приходить зря, сьогодні нєт єйо, а завтра  

 вот она! 

 

10. Установіть відповідність 

                 Персонаж  Репліка 

1 Мартин Боруля А) «Це так! Невєста з приплодом!.. Благодарю!.. Я ще тілько сватаю 

2 Гервасій Гуляницький дівку, а вони, бачу, вже й дитину хрестить будуть» 

3 Націєвський Б) «От сина опре ділив у земський суд… Коли б ще дочку пристроїть  

4 Трандалєв за благодатного чоловіка» 

5 Степан В) «Я тебе, Мартине, не пізнаю: поки ти не ганявся за дворянством, 

 був чоловік, як і всі люде; тепер же десь тебе вкусила шляхетська 

 муха і так дворянство у тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з 

 Красовським…» 

 Г) «Чи виграв, чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи! Все одно  

 що лікар: чи вилічив, чи залічив – плати!» 

 Д) «Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, 

 женюся на багатій…» 

 Е) «Здається мені, що зглузду з’їхав: не велиш ні мені, ні дочці  

 робить, сам не робиш, понаймав наймитів, наймичок, хазяйство 

 псується…» 

 


