
ТЕСТИ 

1. Установіть відповідність між уривком і твором 

                    Уривок                                                          Твір  

1. Н   1. На хрест почепила 

          Промовила: «Не вернуся»!  

В       В далекому краю 

В       В чужу землю чужі люде. 

ме     Мене заховають… 

 

Б    2. Од козацтва, од гетьманства 

В       Високі могили –  

         Більш нічого не осталось, 

         Та й ті розривають.  

 

      3 .І смеркає, і світає, 

          День божий минає, 

І        І знову люд потомлений 

І        І все спочиває.  

 

      4. Щоб лани широкополі, 

І         Дніпро , і кручі 

          Було видно, було чути, 

          Як реве ревучий 

 

А «Кавказ» 

Б «Заповіт» 

В «Катерина» 

Г «Гайдамаки» 

Д «Сон» 

   Е  «І мертвим, і живим» 

 

 

 

2. Установіть відповідність між уривком і твором 

                Уривок                                                           Твір  

1. Єсть на світі доля, 

     А хто її знає? 

     Єсть на світі воля, 

     А хто її має? 

 

2. А розумне ваше слово 

     Брехнею підбите. 

     Вибачайте…кричіть собі, 

     Я слухать не буду 

 

3. Не вмирає душа наша, 

     Не вмирає воля. 

     І неситий не виоре 

    На дні моря поле. 

 

4. Подивіться на рай тихий, 

    На свою країну, 

    Полюбіте щирим серцем 

    Велику руїну 

 

 

А «Сон» 

Б «Кавказ» 

В «Катерина» 

Г «І мертвим, і живим» 

Д «Заповіт» 

Е  «Гайдамаки» 

 

 

 



 

 

3. Установіть відповідність між уривком і твором 

                    Уривок                                                         Твір  

1. Схаменіться! Будьте люди, 

     Бо лихо вам буде. 

     Розкуються незабаром 

     Заковані люде… 

 

2. У всякого своя доля 

     І свій шлях широкий, 

     Той мурує, той руйнує, 

     Той неситим оком  

     За край світа зазирає… 

 

3. Як понесе з України 

    У синєє море 

    Кров ворожу… отойді я 

    І лани і гори - 

    все покину і полину 

    до самого Бога 

   молитися… 

 

4.  У старих питаю: 

     «Чого, батьки, сумуєте?» 

    «Невесело, сину! 

     Дніпро на нас розсердився, 

     Плаче Україна…» 

 

А «Гайдамаки» 

Б «Кавказ» 

В   «І мертвим, і живим» 

Г «Заповіт» 

Д «Катерина» 

                Е «Сон» 

  

 

 

4. Установіть відповідність між уривком і твором 

            Уривок                                                              Твір  

1. Кати згнущаються над нами, 

     А правда наша п’яна спить. 

 

2. І всі мови 

    Слав’янського люду –  

    Всі знаєте. А своєї 

    Дастьбі… Колись будем 

    І по – своєму глаголать, 

    Як німець покаже 

 

3. Гетьмани, гетьмани, якби – то ви встали, 

    Встали, подивились на той Чигирин, 

    Що ви будували, де ви панували! 

    Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали 

    Козацької слави убогих руїн 

 

4. Дивлюся: хати над шляхами 

    Та городи з стома церквами, 

    А в городах, мов журавлі, 

    Замоштрували москалі; 

 

А «І мертвим, і живим» 

Б «Кавказ» 

В «Гайдамаки» 

Г «Заповіт» 

Д «Сон» 

                 Е «Катерина» 

 

 



5. Установіть відповідність між уривком і твором 

           Уривок                                                    Твір  

1.  А той, щедрий та розкошний, 

     Все храми мурує; 

    Та отечество так любить, 

    Так за ним бідкує, 

    Так із його, сердешного, 

    Кров, як воду, точить!... 

 

2. Чого ж ви чванитеся, ви! 

    Сини сердешної Украйни! 

    Що добре ходите в ярмі, 

    ще лучше, як батьки ходили. 

 

3.  Згадайте праведених гетьманів: 

     Де їх могили? Де лежить 

    Останок славного Богдана? 

    Де Остряницина стоїть 

    Хоч би убогая могила? 

 

4.  Затоплю недолю 

     Дрібними сльозами, 

 Затопчу неволю 

 Босими ногами 

  

 

А «Сон» 

Б «Катерина» 

В «Гайдамаки» 

Г «І мертвим, і живим» 

Д «Заповіт» 

                     Е «Кавказ» 

  

 

6. Установіть відповідність між уривком і твором 

   Уривок                                                             Твір  

1. І на Січі мудрий німець 

    Картопельку садить, 

    А ви її купуєте, 

    Їсте на здоров’я 

   Та славите Запорожжя. 
 
2. Шкода й праці, Схаменіться. 

     Усі на сім світі -  

     І царята і старчата -  

    Адамові діти. 
 
3. І вам слава, сині гори, 

    Кригою окруті. 

     І вам, лицарі великі, 

    Богом не забуті. 

    Борітеся – поборете, 

    Вам Бог помагає! 
 
4. Коли хочеш грошей 

     Та ще й слави, того дива, 

     Співай про Матрьошу, 

     Про Парашу, радость нашу, 

     Султан, паркет, шпори, - 

    От де слава! А то співа: 

    «Грає синє море» 
1.  

 

 

А «Кавказ» 

Б «Сон» 

В «І мертвим, і живим» 

Г «Заповіт» 

Д «Гайдамаки» 

                     Е  «Катерина» 

 



 

7. Установіть відповідність між уривком і твором 

    Уривок                                                                Твір  

1. Гомоніла Україна, 

    Довго гомоніла, 

    Довго, довго кров степами 

    Текла – червоніла. 
 
2. Доборолась Україна 

    До самого краю. 

    Гірше ляха свої діти 

    Її розпинають. 
 
3. Кричать сови, спить діброва, 

    Зіроньки сіяють, 

    Понад шляхом, щирицею, 

    Ховрашки гуляють 
 
4. Дивлюся: так буцім сова 

    Летить лугами, берегами, та нетрями, 

    Та глибокими ярами, 

    Та широкими степами, 

    Та байраками. 

 

 

А «Катерина» 

Б «Заповіт» 

В «Сон» 

Г «Гайдамаки» 

Д «І мертвим, і живим» 

                 Е «Кавказ» 

 

8. Установіть відповідність між уривком і твором 

                       Уривок                                                 Твір  

1. А тюрм! а люду!.. Що й лічить! 

     Од молдованина до фіна 

     На всіх язиках все мовчить, 

     Бо благоденствує!  

 
2. «Ой Дніпре  мій, Дніпре, широкий та дужий! 

    Багато ти, батьку, у море носив 

    Козацької крові; ще понесеш, друже! 
 
3. Бо хто матір забуває,  

    Того Бог карає, 

    Того діти цураються, 

    В хату не пускають. 

    Чужі люди проганяють… 
 
4. А ти, моя Україно, 

    Безталанна вдово, 

    Я до тебе літатиму 

    З хмари на розмову 

 

 

А «Гайдамаки» 

Б «І мертвим, і живим» 

В «Сон» 

Г «Заповіт» 

Д «Катерина» 

                 Е «Кавказ» 

 

 

 

 



 

 

9. Установіть відповідність між уривком і твором 

     Уривок                                                              Твір  

1. Душе моя, 

    Чого ти сумуєш? 

    Душе моя убогая, 

    Чого марне плачеш,  

    Чого тобі шкода? 

 

2. Обніміте ж, брати мої, 

    Найменшого брата -  

    нехай мати усміхнеться, 

    Заплакана мати. 

 

3. І мене в сем’ї великій, 

     І сем’ї вольній, новій, 

    Не забудьте пом’янути 

    Незлим тихим словом. 

 

4. Горить Сміла, Смілянщина 

    Кров’ю підпливає. 

    Горить Корсунь, горить Канів, 

    Чигирин, Черкаси… 
 

 

А «Заповіт» 

Б «І мертвим, і живим» 

В «Гайдамаки» 

Г «Сон» 

Д «Катерина» 

                Е «Кавказ» 

 

10. Установіть відповідність між уривком і твором 

     Уривок                                                          Твір  

1. І зорі лічим, гречку сієм, 

    Французів лаєм. Продаєм 

    Або у карти програєм 

   Людей… не негрів… а таких, 

   Таки хрещених … но простих. 
 

2. То покрита попідтинню 

     З байстрям шкандибає, 

    Батько й мати одцурались 

    Й чужі не приймають! 

    Старці навіть цураються! 
 
3. Попід горою, яром, долом, 

    Мов ті діди високочолі, 

    Дуби з гетьманщини стоять. 

    У яру гребля, верби вряд, 

   Ставок під кригою в неволі… 
 
4. Минають дні, минає літо, 

     А Україна, знай, горить; 

    По селах голі плачуть діти -  

   Батьків немає. 
 

 

А «Кавказ» 

Б «Катерина» 

В «Заповіт» 

Г «Гайдамаки» 

Д «Сон» 

                 Е «І мертвим, і живим» 

 



11. Установіть відповідність між уривком і твором 

  Уривок                                                               Твір  

1. Встала й весна, чорну землю 

     Сонну розбудила, 

     Уквітчала її рястом, 

     Барвінком укрила; 

     І на полі жайворонок, 

     Соловейко в гаї 

     Землю, убрану весною,  

     Вранці зострічають… 
 
2. Поховайте та вставайте, 

     Кайдани порвіте 

     І вражою злою кров’ю 

     Волю окропіте 
 
3. Попід горою яром, долом 

     Мов ті діди високочолі, 

     Дуби з гетьманщини стоять. 

     у яру гребля, верби вряд 

    Ставок під кригою в неволі… 
 
4. Душе моя убогая! 

    Лишенько з тобою. 

    Уп’ємося отрутою, 

    В кризі ляжем спати, 

    Пошлем думу аж до Бога, 

    Його розпитати, 

    Чи довго ще на сім світі 

    Катам панувати? 

 

 

А «Катерина» 

Б «Гайдамаки» 

В «Сон» 

Г «І мертвим, і живим» 

Д «Кавказ» 

                Е «Заповіт» 

 

12. Установіть відповідність між уривком і твором 

         Уривок                                                               Твір  

1. Все йде, все минає-і краю немає, 

    Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? 

    І дурень, і мудрий нічого не знає. 

 
2. Реве, свище заверюха. 

    По лісу завило; 

    Як те море, біле поле 

    Снігом покотилось. 
 
3. За кого ж Ти розіп’явся, 

    Христе, Сине Божий? 

    За нас, добрих, чи за слово 

    Істини … 

 
4. Цар всесвітній! Цар волі, цар, 

    Штемпом увінчаний! 

    В муці, в каторзі не просить, 

   Не плаче, не стогне! 
    Раз добром нагріте серце 

    Вік не прохолоне! 

 

 

А «І мертвим, і живим» 

Б «Кавказ» 

В «Катерина» 

Г «Заповіт» 

Д «Сон» 

                 Е «Гайдамаки» 

 


