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Іван Карпенко-Карий 

 

Варіант 2 
1. Жанр твору «Мартин Боруля»: 

А) трагедія; 

Б) водевіль; 

В) трагікомедія; 

Г) драма-феєрія; 

Д) драма. 

 

2. Змалювання мрії про дворянство як міф кращого життя у п’єсі «Мартин Боруля» - це: 

А) тема; 

Б) ідея; 

В) проблема; 

Г) драма-феєрія; 

Д) драма. 

 

3. Прообразом головного героя п’єси «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого став: 

А) Іван Карпенко-Карий; 

Б) Карпо Тобілевич; 

В) Терентій Пузир; 

Г) Михайло Старицький; 

Д) Марко Кропивницький 

 

4. Словами «чи виграв, чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи» («Мартин Боруля») можна 

визначити життєве кредо: 

А) Мартина Борулі; 

Б) Степана; 

В) Матвія Дульського; 

Г) Трандалєва; 

Д) Націєвського. 

 

5. Слова «Всякому чоловікові назначено, що робить, з чого хліб їсти і що йому мать» у п’єсі «Мартин 

Боруля» Івана Карпенка-Карого належать: 

А) Мартинові; 

Б) Гервасію; 

В) Омелькові; 

Г) Миколі; 

Д) Націєвському. 

 

6. «Поки був чоловіком – і не вередував, а паном зробили – чорт тепер на нього й потрапе». Так 

сказав про Мартина Борулю: 

А) Степан; 

Б) Омелько; 

В) Гервасій; 

Г) Трандалєв; 

Д) Матвій. 

 

7. «Ох діти-діти! Якби ви знали, як-то хочеться бачити вас хорошими людьми, щоб ви не черствий 

хліб їли… Якби-то знали…, тоді б ви зрозуміли, що батьки не вороги вам… Воно ж, дурне, що я їй 

ворог! Ворог за те, що витягаю з мужиченства…» У цьому вбачав смисл свого життя: 

А) пан Красовський; 

Б) Гервасій Гуляницький; 

В) Степан Боруля; 

Г) Мартин Боруля; 

Д) повірений Трандалєв. 

 

8. Установіть послідовність розгортання подій: 

А) Гервасій хоче домовитися з Мартином про одруження Миколи і Марисі; 

Б) приїзд міського жениха; 

В) Мартин Боруля заводить у своєму домі «дворянські порядки»; 



Г) мрії Мартина про дворянство «попелом стали». 

 

 

9. Установіть відповідність 

                    Дійова особа  Хто він 

1 Мартин Боруля А) регістратор в ратуші 
2 Палажка Б) дочка Борулі 
3 Марися В) дружина Борулі 
4 Степан Г) повірений 
5 Націєвський Д) багатий шляхтич, чиншовик 

6 Трандалєв Е) син Борулі 

 Ж) наймит 

 

10. Установіть відповідність 

                   Дійові особи  Репліки 

1 Мартин Боруля А) «Воротник, вишитий по чорному бархату золотом, застібається в  

2 Палажка один борт на дев’ять пуговець!» 

3 Марися Б) «Давай поженимо наших дітей, вони любляться, а ми на весіллі 

4 Степан забудемо усе лихо! Та накажемо їм, щоб унуків наших добре вчили, 

 то і будуть діти їх дворяне!» 

 В) «Корися батькові свойому, та тілько сватать Юльку не спіши! 

 Проси його, щоб підождав, поки її ти сам не пізнаєш – він тебе  

 любить і згодиться!» 

 Г) «Наглядай, щоб другі робили, а сама надінь мені зараз нове  

 плаття, помий гарненько руки та й сиди, як панночці слід. Та руки, 

 руки мені мий разів три на день, не жалій мила» 

 Д) «От і слава Богу! Я рада, що такого зятя мати буду: поштивий, 

 добрий і хазяйський син». 

 


