
Тематичні тести 

Михайло Коцюбинський 

Варіант 1 
1. В українській літературі М. Коцюбинський відомий передусім як: 

А) романтик; 

Б) реаліст; 

В) символіст; 

Г) імпресіоніст; 

Д) експресіоніст. 

 

2. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського: 

А) житійна; 

Б) пригодницька; 

В) фантастична; 

Г) автобіографічна; 

Д) документальна. 

 

3. Ліричний герой новели Михайла Коцюбинського найбільше заздрить: 

А) сонцю; 

Б) небу; 

В) планетам; 

Г) землі; 

Д) зозулі. 

 

4. У творі «Intermezzo» Михайла Коцюбинського «Я» ліричного героя розкривається: 

А) через портрет; 

Б) через характеристику інших персонажів; 

В) через авторську характеристику; 

Г) у його внутрішньому монолозі; 

Д) у діалогах з іншими персонажами. 

 

5. Хто є уособленням грубої, обмеженої особи, чиїм єдиним прагненням є сите життя (за повістю 

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)? 

А) Марічка; 

Б) рід Гутенюків; 

В) мольфар Юра; 

Г) Іван; 

Д) Палагна. 

 

6. У новелі «Intermezzo» Михайла Коцюбинського розкривається тема: 

А) любові і ненависті; 

Б) революційних змін; 

В) митця і людини; 

Г) страждання народу; 

Д) краси рідної природи. 

 

7. Марічка мала прізвище: 

А) Палійчук; 

Б) Гнатюк; 

В) Гутенюк; 

Г) Гуменюк; 

Д) Радченко. 

 

8. Ознакою драматичного твору в новелі «Intermezzo» Михайла Коцюбинського є: 

А) розповідь селянина про п’ять голодних діток; 

Б) розгортання дії переважно в одному місці; 

В) образ «тисяч чорних ротів»; 

Г) перелік дійових осіб на початку твору; 

Д) переживання ліричного героя. 

 

 



9. Слова «…вона була з багацького роду… любила пишне лудіння… З неї була добра ґаздиня» - це 

характеристика: 

А) Марічки; 

Б) Іванової матері; 

В) нявки; 

Г) Палагни; 

Д) Зозулі. 

 

10. Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського екранізував: 

А) Юрій Іллєнко; 

Б) Олександр Довженко; 

В) Дмитро Павличко; 

Г) Сергій Параджанов; 

Д) Іван Миколайчук. 

 

11. Установіть відповідність 

 Назва твору Уривок 

1 «Intermezzo»  А) Ниви з конюшиною простиралися ген-ген, приманювали 

Михайла Коцюбинського кожного до себе, а їхні білі й рожеві цвіти, всуміш зі свіжою 

2 «Цвіт яблуні» зеленню, дрібним барвним успіхом своїм до ясного  сонця 

Михайла Коцюбинського клонилися до легкого півсну, уколисувані одностайним, ніжним 

3 «Тіні забутих предків» бренькотом бджіл. 

Михайла Коцюбинського Б) Ліс все густішав… Великі каміння холоділи під слизьким 

  мохом, голі корні смерек заплітали стежки, вкриті верствою сухої 

  глиці.… Прийшли на полянку. Тут було трохи ясніше, смереки  

  наче замкнули поза собою чорність глибокої ночі. 

  В) Тихий шепіт пливе перед нами, дихання молодих колосків  

  збирається в блакитну пару. Десь збоку вогко підпадьомкує  

  перепел, бренькнула в житті срібна струна цвіркуна. 

  Г) Сонце вже встало і золотить повітря…. Птахи щебечуть під 

  блакитним небом. Я машинально зриваю… і прикладаю холодну 

  од роси квітку до лиця. Рожеві платочки од грубого дотику  

  обсипаються і тихо падають додолу. 

 


