
Літературний диктант 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА «ЛІСОВА ПІСНЯ»  

1. Хто  

З гір на долину 

біжу, стрибаю, рину! 

Місточки збиваю, 

всі гребельки зриваю, 

всі гатки, всі запруди, 

що загатили люди…? 

 

2.  Хто «заклявся на життя, що  

дуба він повік не дасть рубати»? 

 

3.  Про кого мовиться: 

Вона свавільна, любить глузувати,  

але мені дарма? 

 

4.  Про кого сказано:  

«Такий, як батько ваш, що вас покинув,  

що вашу ненечку занапастив? 

 

5.  Хто характеризує Мавку:  

Хоч ти душі не маєш, та серце добре? 

 

6.  Про кого говорить Водяник:  

Зрадлива і лукава в нього вдача.  

Навесні він нуртує, грає, рве,  

зриває з озера вінок розкішний…   

А влітку він? Де тоді гасає,  

коли жадібне сонце воду п’є  

із келиха мого…? 

 

7.  Кого Водяник назвав матір’ю Перелесника? 

 

8.  Який захист від Потерчат знач дядько Лев? 

 



9.  Хто переконаний 

…Що лісове, то не погане…  

усякі скарби з ліса йдуть…? 

 

10.  Хто про кого говорить:  

…Політниця з тебе абияка,  

тащити сіна – голова боліла? 

 

11.  Хто вважає: 

Щоб наші людські клопоти збагнути,  

то треба справді вирости не в лісі? 

 

12.  Чия самохарактеристика: 

Чи ж то ганьба,  

що маю серце не скупе, що скарбів  

воно своїх не криє? 

 

13.  Що Мавка назвала «цвітом душі» Лукаша? 

 

14.  Хто благає: 

Сестрище, пошануй!  

Краси моєї не руйнуй! ? 

 

15.  Хто «лукава , як видра, хижа, наче рись»? 

 

16.  Хто має намір іти «на зиму до села, до свеї 

доми»? 

 

17.  Хто виявляє свою натуру:  

…Як я заплачу на малу хвилину,  

то мусить хтось сміятися до смерті? 

 

18.  Хто картає Мавку:  

…До кого ти подібна? До служебки,  

зарібниці, що працею гіркою  

окрайчик щастя хтіла заробити…? 



 

19.  Після чого Мавка вигукнула Марищу: 

 «Бери мене! Я хочу забуття!»? 

 

20.  Чий «спотворений пробився голос  

крізь неприступні скелі, і виття  

протягле, дике сумно розіслалось  

по темних, мертвих водах…» ? 

 

21.  До кого звернені слова:  

Ненавидний! Ти оганьбив наш ліс!  

Се так ти держиш умову з дядьком Левом? 

 

22.  Хто переконаний, що  

… Ніяка туга  

краси перемагати не повинна? 

 

23.  Про кого Мавка говорить:  

…Ой як же плаче серце по тобі,  

єдиний друже мій!? 

 

24.  Хто про кого говорить:  

Було таке покірне, добре,  

хоч прикладай до рани…? 

 

25.  Про кого сказано: «залізо – й те перегризе»? 

 

26.  Хто умів «тримати … згоду» із лісовим 

світом? 

 

27.  Хто про кого говорить:  

…Якби ж я знала, що вона така  

нехлюя, некукібниця!? 

 

28.  Кому належать слова:  

…Ой колись я навесні 



Тут по гаю ходила, 

По стежках на признаку 

Дивоцвіти садила…? 

 

29.  Назвати жанр «Лісової пісні». 

 

30.  До якого мистецького напряму належить твір? 

 

31.  Де була написана «Лісова пісня»? 

 

32.  Назвати особливості композиції твору. 

 



Відповіді: 

1. Перелесник 

2. Дядько Лев 

3. Про Русалку 

4. Про Лукаша 

5. Дядько Лев 

6. Про Того, що греблю рве 

7. Метелицю Гірську 

8. Щенятка-ярчуки 

9. Дядько Лев 

10.  Мати про Мавку 

11. Лукаш 

12. Мавки 

13. Талант, гру на сопілці 

14. Русалка польова 

15. Килина 

16. Дядько Лев 

17. Русалка 

18. Лісовик 

19. Мавка втратила надію, Лукаш сватає Килину 

20. Лукаша-вовкулаки 

21. До Куця 

22. Лісовик 

23. Про дядька Лева 

24. Мати про мавку 

25. Про матір 

26. Дядько Лев 

27. Мати про Килину 

28. Долі 

29. Драма-феєрія 

30. Неоромантизм 

31. Грузія, Сурамі 

32. Розвиток почуттів головних героїв гармоніює із розквітом і 

зав’яданням природи. 


