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Тема:Контрольна робота. Модернізм (Франц Кафка, Михайло 

Булгаков)  

Початковий рівень 

 

1. Для початку 20 ст. характерний такий новий літературний напрям, як:  

а) романтизм;   

б) реалізм;  

в) неокласицизм;    

г) модернізм. 

     2. Що в перекладі з французького означає «модернізм? 

а) передовий загін; 

б) сучасний; 

в) прийдешній; 

г) естетичне відтворення 

3. У якій родині народився Михайло Булгаков? 

а) чиновника; 

б) священика; 

в) письменника. 

4. «Потік свідомості» - це: 

а) навіювання певного емоційного стану; 

б) імітує безпосередню передачу хаотичного процесу мислення людини; 

в) змалювання ситуації морального вибору особистості в «межовій ситуації» 

5.  Франц Кафка за життя не видав більшу частину творчого доробку, бо: 

а) не встиг це зробити через хворобу і смерть; 

б) ці твори залишились незавершеними; 

в) його твори не цікавили видавців і читачів; 

г) вважав творчість своєю особистою справою; 

д) був надзвичайно вимогливим до написаного. 

6.  У оповідання "Перевтілення" перетворення людину на комаху - це: 

а) безпідставне явище, фатальна несподіванка; 

б) закономірність, спосіб самозахисту від зла; 

в) прийом розкриття нікчемної сутності людини. 

     7. Думка про смерть Грегора - комахи як кращий вихід із ситуації 

вперше виникає в: 

а) самого Грегора; 

б) батька; 



в) матері; 

г) сестри. 

8. Хто автор роману про П. Пілата в "М. і М."?  

а) Левій Матвій   

б) Майстер   

в) Воланд 

г) Фріда 

     9. Яким фруктом батько Грегора кинув у нього? 

а) грушею; 

б) яблуком; 

в) лимоном; 

г) апельсином; 

10. Хто зберіг спадщину М.Булгакова після смерті:  

а) друзі;  

б) дружина;  

в) А.Ахматова 

11. Бездомний Іван Миколайович- це: (герой роману «М. і М.») 

а) голова житлотовариств   

б) директор Вар’єте   

в) знайомий Майстра  

г) поет, який зайнятий твором антирелігійної поеми 

12. За формою твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — це:  

а) два окремі романи; 

б) три окремі повісті;  

в)  збірка новел; 

г)  роман у романі;   

д)  роман-щоденник. 

 

Середній та вищий рівні (дати короткі відповіді на запитання) 

13. З якого твору і хто його автор був взятий епіграф до роману 

„Майстер і Маргарита”? 

14. Що таке сатира та гротеск??  

15.Коли настала «моральна смерть» Грегора Замзи? 

16.Хто така Фріда у творі «Майстер і Маргарита»? 

17. У чому милосердя Маргарити ? ( «М. і М.») 



18. на що заслуговує Понтій Пілат у фіналі роману «М. і М.»? 

Чому? 
Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 

y.levchuk2976@gmail.com 
 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 

 


