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Тематичні тести 

Панас Мирний 

 

Варіант 2 

 
1. Олександр Білецький словами «будинок з багатьма прибудовами й надбудовами» («Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?») охарактеризував: 

А) ідейну розмаїтість; 

Б) тематичне багатство; 

В) складну композицію; 

Г) жанрові особливості; 

Д) систему образів. 

 

2. Село Піски було подароване Катериною ІІ: 

А) прикажчикові Карпу Дровиченку; 

Б) поповичу Шавкуну; 

В) жидові Лейбі; 

Г) генералу Польському; 

Д) пану Кряжову. 

 

3. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика НЕ властива ознака: 

А) розгорнуті описи; 

Б) порушення хронології в розвитку сюжету; 

В) соціально-психологічне вмотивування поведінки персонажів; 

Г) відсутність зав’язки; 

Д) кожний розділ є окремою новелою з власним сюжетом. 

 

4. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика вперше було видано в Женеві: 

А) Борисом Грінченком; 

Б) Пантелеймоном Кулішем; 

В) Михайлом Драгомановим; 

Г) Іваном Біликом; 

Д) Іваном Франком. 

 

5. Вирішальним моментом  у виборі Чіпкою злочинного шляху («Хіба ревуть воли, як ясла повні?») стало: 

А) злиденне життя; 

Б) кохання до розбишацької дочки; 

В) втрата Чіпкою землі; 

Г) вплив злочинного товариства; 

Д) запальний характер. 

 

6. «Не багатого роду!» - казала проста свита, накинути наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовляла чиста, 

біла, на грудях вишивана сорочка». Так характеризує Панас Мирний: 

А) Остапа Хруща(Івана Вареника); 

Б) Григорія Чупруненка; 

В) Максима Гудзя; 

Г) Ничипора Вареника; 

Д) Василя Семеновича. 

 

7. Хто з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», дізнавшись про страшний 

злочин Чіпки, іде по волості, щоб заявити на нього? 

А) Галя; 

Б) Мотря; 

В) Христя; 

Г) Грицько; 

Д) Сусід. 

 

8. Кого так описує Панас Мирний у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: «Високого зросту, статний, 

бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще й меткий, як заєць, співун, реготун…»? 

А) Максима Гудзя; 

Б) Мирона Гудзя; 
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В) Чіпку; 

Г) Грицька; 

Д) Остапа Хруща. 

 

9. Хто с персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названий «польовою 

царівною»? 

А) Галя; 

Б) Христя; 

В) Мотря; 

Г) Явдоха; 

Д) Баба Оришка в молодості. 

 

10. Чий це портрет (За романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»): «Ішов справді парубок. 

На перший погляд, йому, може, літ двадцятка назбиралось. Чорний шовковий пух тільки що висипав на 

верхній губі, де колись малося бути вусам. Ніс невеличкий, тонкий, трохи згорблений, темні карі очі – теж 

гострі; лице довгообразе, козаче…»? 

А) Грицька; 

Б) Максима; 

В) Остапа Хруща; 

Г) Чіпки; 

Д) Мирона Гудзя. 

 

11. Хто є співавтором Панаса Мирного в написані роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? 

А) Іван Білик; 

Б) Іван Нечуй-Левицький; 

В) Іван Франко; 

Г) Борис Грінченко; 

Д) Михайло Драгоманов. 

 

12. Установіть відповідність 

Герой Характеристика 

1 Грицько  А …начальство його любило за те, що він був до всього здатний, 

2 Мотря моторний, сильний, розумний… . 

3 Максим Б …тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного (волосся)  

4 Христя спадали на біле, рум’яне личко. 

 В …бідна, некрасива дівчина, уже таки літня, що жила в сусідах, 

 у двох зі старою матір’ю… . 

 Г …весела, моторна й робоча дівчина, хоч і невелика красуня… . 

 Д …тепер зовсім іншими очима дивився на людей: до багачів  

 горнувся, а на голоту дивився згорда. 

 


