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Тематичні тести 

Валер’ян Підмогильний 

 

Варіант 2 
1. «Місто» - В.Підмогильного – це  

А) повісь; 

Б) новела; 

В) кіносценарій; 

Г) роман; 

Д) казка. 

 

2. Степан у місті мав стати: 

А) адвокатом; 

Б) учителем; 

В) письменником; 

Г) актором; 

Д) сценаристом. 

 

3. Слова Талмуда «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола…» 

- це 

А) репліка, яку цитує Рита Степанові; 

Б) перший епіграф до роману «Місто»; 

В) вислів, який подобався Степанові; 

Г) слова, які говорить Радченко Надійці; 

Д) слова, які повторює письменник в авторському відступі. 

 

4. «Ця дівчина, що ще недавно так його вабила, враз стала його кошмаром». Так сказано у романі про: 

А) «мусіньку»; 

Б) Надійку; 

В) Зоську; 

Г) Риту; 

Д) однокурсницю. 

 

5. «Вона завжди була присутня в його Душі, …породжувала в ньому своїм подихом тривогу, і в інших 

він любив тільки її», - сказано про: 

А) Надійку; 

Б) Зоську; 

В) Мусіньку; 

Г) Риту; 

Д) однокурсницю. 

 

6. Наприкінці твору Степан відчуває, що місто дало йому: 

А) радість переможця; 

Б) сили невпинно рухатися вперед; 

В) душевну порожнечу й терпку ностальгію; 

Г) безцінні спогади і звичайний досвід; 

Д) звичайний досвід. 
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7. Особливості побудови роману «Місто» викладена в усіх позиціях, КРІМ: 

А) розповідь подана від третьої особи; 

Б) твір складається з двох частин; 

В) відсутні оцінки головного героя іншими персонажами; 

Г) розповідь подана від першої особи; 

Д) внутрішній світ головного героя подано цілісно й вичерпно. 

 

8. В описі міста «Хлопець розчинив вікна у темну безодню міста. Воно покірно лежало внизу 

хвилястими брилями скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому з пітьми горбів гострі 

кам’яні пальці» В.Підмогильний використовує усі названі художні засоби, КРІМ: 

А) метафори; 

Б) епітетів; 

В) персоніфікації; 

Г) метонімії; 

Д) іронії. 

 

9. У рядках з роману «Він ходитиме з нею скрізь по театрах, кіно та вечірках, дістанеться з нею суто 

міського товариства, де його, певна річ, приймуть та вшанують» йдеться про: 

А) Риту ; 

Б) Надійку; 

В) однокурсницю; 

Г) Зоську. 

 

10. Зайшовши до книгарні, побачивши рідні, дорогі для себе книжки, Степан дійшов висновку, що: 

А) це сховище великих думок, покликаних рухати світом; 

Б) це сховище скарбів, коштовніших за  діаманти; 

В) книжки – звичайний товар на продаж; 

Г) це купа непотребу, який колись давно він вважав чимось цінним; 

Д) це сховище «скарбів», які нікому не потрібні. 

 

11. Степан відчув себе зрадником, коли: 

А) вирішив більше не повертатися в село, бо воно стало для нього чужим; 

Б) покинув Надійку, яка була його символом перемоги; 

В) змінив життєву мету; 

Г) вчинив не по совісті; 

Д) покинув Риту, яка була його символом перемоги. 

 

12. Установіть відповідність 

 Героїня  Портрет, характеристика 

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

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

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

4 Тамара Василівна 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 
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  далі своїм чітким, майже військовим кроком» 

 


