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Тематичні тести 

Валер’ян Підмогильний 

Варіант 1 
1. Інтелектуалом, «університетом на дому» називали: 

А) Миколу Хвильового; 

Б) Валер’яна Підмогильного; 

В) Юрія Яновського; 

Г) Григорія Косинку; 

Д) Володимира Винниченка. 

 

2. Жанр твору В.Підмогильного «Місто» - 

А) соціальний роман; 

Б) роман-хроніка; 

В) роман у новелах; 

Г) фантастичний роман; 

Д) урбаністичний роман. 

 

3. Епіграфом до твору В. Підмогильний узяв такі слова: «Шість прикмет має людина: трьома подібна 

вона на тварину, а трьома на янгола…» Це цитата з: 

А) Корану; 

Б) Біблії; 

В) Талмуду; 

Г) «Повісті минулих літ»; 

Д) Конституції. 

 

4. «Місто» - це психологічний твір, у якому автор цікавиться: 

А) людством; 

Б) людиною; 

В) народом; 

Г) соціальними групами; 

Д) містом. 

 

5. Слова А.Франса «Як можна бути вільним, Евкріте, коли маєш тіло?»- це 

А) другий епіграф до роману «Місто»; 

Б) репліка, яку цитує Рита Степанові; 

В) слова, які повторює письменник в авторському відступі; 

Г) слова, які говорить Радченко Надійці; 

Д) вислів, який подобався Степанові. 

 

6. Перші враження Степана від міста – це  

А) захоплення; 

Б) неприязнь; 

В) здивування; 

Г) розчарування; 

Д) вподобання. 

7. Новаторство В.Підмогильного у створенні образу головного героя Степана Радченка полягає в усіх 

названих позиціях, КРІМ: 

А) характеризував його як негативного персонажа; 
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Б) подав персонажа у розвитку; 

В) змалював його кар’єрне зростання через стосунки з жінками; 

Г) за допомогою контрасту іронізує над своїм персонажем; 

Д) показав, що біологічне начало в героєві переважає над духовним. 

 

8. «Ось вони – горожами! Крамарі, безглузді вчителі, безжурні з дурощів ляльки в пишних уборах! Їх 

треба вимести геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші»- такі відрадні думки від 

побаченого були у: 

А) Надійки; 

Б) Степана; 

В) Левка; 

Г) Рити; 

Д) Зоськи. 

 

9. Степан побачив електричну крамницю, де «за її дзеркальним склом невпинно займались і гаснули 

кольористі лампки», і подумав, що місто є 

А) ненажерним; 

Б) розпусним; 

В) яскравим; 

Г) примхливим; 

Д) бідним. 

 

10. Жінкою, яка «безжурними посмішками й раптовими смутками, наївною, втішною філософією і 

жагучими поцілунками» підкорила душу хлопця, додала йому впевненості, досвіду, була: 

А) Надійка; 

Б) Зоська; 

В) Мусінька; 

Г) Рита; 

Д) Левко. 

 

11. У  Степана виникли думки про повернення додому, бо: 

А) виявилося, що місто було чуже його душі, а міське життя – жорстока плутанина; 

Б) для нього там знайшлася перспективна робота; 

В) не зміг «завоювати» місто; 

Г) хотів утекти від нещасливого кохання; 

Д) засумував за рідним містом. 

 

12. Установіть відповідність 

 Героїня Портрет, характеристика 

1 Надійка  А) «В її умінні любити не було нічого штучного…, ніколи ні про  

2 Тамара Василівна  що серйозно не казала, ніколи не турбувала його своєю душею» 

3 Зоська  Б) «Вона складена була з двох тонів… - чорного: волосся, очі,  

4 Рита  сукня, лаковані черевики, та смуглого: обличчя, тіло рук і плеча 

  та панчохи, і це просте поєднання надавало її постаті гордого чару» 

  В) «Вона була щира й беззахисна, трохи романтична й терпляча  

  до лиха, як і всі вбогі дівчата, що не почувають у собі ні  

  справжнього пориву, ні твердої сили» 

  Г) «…зиркнула спідлоба на юнака, руку свою прибрала й ішла далі своїм  

  чітким, майже військовим кроком» 


