КР № 4. «Модерна українська проза» (тестування, творча робота)
1. В уривку „Вона і перше любила пишно вбратись, а тепер навіть у будень носила
шовкові хустки, дорогі й писані мудро, блискучі дротяні запаски, а важкі згарди
гнули їй шию” сказано про:
А Марічку („Тіні забутих предків”
Б Ганнусю („Valse melancoligue”)
В Палагну („Тіні забутих предків”)
Г Анну („Земля”)
2. Ядро образного конфлікту твору М. Коцюбинського «Intermezzo» становлять два
ключових образи...
А «Людське горе» і «зозуля»
Б «Моя утома» і «сонце»
В «Залізна рука міста» і «жайворонки»
Г «Звичайний мужик» і «вівчарки»
3. Що є кульмінацією твору М. Коцюбинського «Intermezzo»?
А Прощання митця з селом
Б Зустріч ліричного героя з селянином
В Слухання героєм твору музики природи, яка оздоровила його, надала натхнення для
нової праці й боротьби
Г Переживання ліричного героя
4. Що носила за поясом Марічка для того, щоб захистити себе від нечистої сили?
(М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»)
А Часник
Б Зілля, над яким пошептала ворожка
В Засушені квіти
Г Лісові ягоди
5. Про кого з героїв твору думала мати так: «Хитра бісиця встигла обміняти її дитину
на своє бісеня»? (М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»)
А Івана
Б Марічку

В Юру
Г Палагну
6. Новела «Valse melancoligue» закінчується реченням
А Не можу слухати меланхолійної музики
Б Одною-однісінькою, тоненькою струною вбила її!
В Бог сам усюди не міг бути й тому сотворив матерів
Г Згодом почулися кроки на сходах – легкі, але повільні
7. Новела В. Винниченка момент має :
А Другу назву «Записки Шахерезади»
Б Має підзаголовок «Із оповідань тюремної Шахерезади»
В Має підзаголовок «Легенди принцеси Шахерезади»
Г Має другу назву «Мить кохання Шахерезади»
8. Страшне, злиденне життя селян і безвихідь у своїх творах змальовує:
А В. Стефаник «Камінний хрест»
Б О. Кобилянська «Земля».
В. В. Винниченко «Момент
9. Емоційна, нестримна, вибухова, непостійна. Однак натуру мала чисту, без
фальшу. Її гарячковість швидко змінювалась добротою та чуйністю. Вона талановита
й живе своїм ремеслом. В особистому житті не терпить приписів, їй байдуже, що
скаже світ про її особисте життя.
А Софія
Б Марта
В Ганнуся
10. По що йшла героїня твору до міста у страшну бурю («Impromptu phantasie»):
А По сукню
Б По наперсток
В По нитки
11. У повісті «Тіні забутих предків» є всі міфічні істоти, ОКРІМ
А Щезника
Б Чугайстра
В Арідника
Г Нявок
Д Лісовика
12. Проблеми, порушені у творі " Момент" (їх декілька):
А миті як частини вічності
Б філософії людського буття
В любов і щастя людини
Г поет і суспільство
Д злочин і покарання

13. Напишіть лист до героя твору, який вас найбільше вразив

