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Дата: 11.11.2021 

Урок № 31 

Тема. Контрольна робота №2. І. Франко − титан духу і думки (тестування, 

розгорнені відповіді на питання) 

Варіант І. 

Перший рівень (6 б.) 

1. Франко захистив докторську дисертацію в університеті 
А. Львівському 

Б. Чернівецькому 

В. Віденському 

Г. Київському 

2. Як І.Франко назвав збірку "Зів'яле листя" ? 

А.  Лірична пісня; 

Б.  Лірична трагедія; 

В. Лірична драма; 

Г.  Комедія 

3. Укажіть назву першої збірки І.Франка. 
А.  «Із днів журби» 

Б. «Баляди і розкази» 

В. «З вершин і низин» 

Г. «Зів’яле листя» 

4. Продовжіть речення: «Ані побут між злодіями, ані блукання по сибірських тунд-

рах, ані життя в тайзі серед бродяг не було для мене таке страшне та погане, як 

життя …».(«Сойчине крило») 

А.  У домі капітан-ісправника Серебрякова 

Б.  У Іркутську 

В.  У далекій Сибірі 

Г.  З Миколою Федоровичем 

5. Скільки дій має твір «Украдене щастя» І. Франка. 

А. Чотири 

Б. Три 

В. Дві 

Г. П’ять. 

6. Датан звинуватив Мойсея в тому, що той: 

А. Євреїв із Єгипту вивів сотні тисяч, а сьогодні залишилася «жменька» 

Б. Дуже довго веде свій народ до заповітної мети 

В. Багато уваги приділяє лише молодому поколінню 

Г. Сам уже зневірився в правильності обраного шляху 

Другий рівень (3 б.) 

7. Встановіть відповідність між назвами поезій І. Франка та цитатами з них: 

1 «Чого являєшся мені у сні?»; 

2 «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» 

3 “Тричі являлася мені любов” 

А. «Одна несміла, як лілея біла, 

З зітхання й мрій уткана, із обснов 

Сріблястих, мов метелик підлетіла.» 
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Б. «Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я 

люблю тебе без тями, Як мучусь дов-

гими ночами...» 

В. «Так, ти богиня! Мати, райська роже, 

О глянь на мене з свої висоти!» 

Г. «Тебе видаючи, любити мушу,  

Тебе кохаючи, загублю душу». 

8. Установіть відповідність між датою та подією із життя І.Франка: 

1. 1856 

2. 1887 

3. 1905 

А. Вступив на філософський факультет 

Львівського університету 

Б. Народився в селі Нагуєвичі  

В. Перше видання збірки «Звершин і ни-

зин» 

Г. Написав поему «Мойсей» 

Третій рівень (3 б.) 

Написати міні-твір на одну з тем: 
1. Збірка «Зів’яле листя» завжди знаходитиме відгук у серцях читачів. 

2. «Пролог» Івана Франка – духовний заповіт українському народові. 

3. Проблема вождя і народу в поемі І.Франка «Мойсей». 

4. Хто в кого вкрав щастя? (за драмою І.Франка «Украдене щастя»). 

Варіант ІІ. 

Перший рівень (6 б.) 

1. Укажіть, на якому факультеті Львівського університету навчався І.Франко: 

А. На філософському 

Б.  На юридичному 

В.  На медичному 

Г. На філологічному 

2. Правильним є твердження: 
А. Збірка «З вершин і низин» вийшла у 1896 році. 

Б. Збірка «Зів’яле листя» складається з трьох «жмутків». 

В. У творчому доробку І. Франка немає драматичних творів. 

Г. «Легенда про вічне життя» ввійшла до збірки «Баляди і розкази». 

3. Хто  «… умів оповідати забавні анекдоти, … починав якесь веселе оповідання, щоб 

розсмішити…»? («Сойчине крило») 

А. Зигмунт 

Б. Генрись 

В. Массіно 

Г. Батько 

4. Захист загальнолюдських цінностей, відкриття глибин людського духу простої 

жінки – це провідна ідея: 
А. П’єси «Украдене щастя» 

Б. Поеми «Мойсей» 

В. «Легенди про вічне життя» 

Г. «Сойчине крило» 
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5. Слова «Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий, / Та повний віри; хоч гіркий, та ві-

льний…» звернені до…(«Мойсей»): 

А. Старого покоління євреїв 

Б. Єгипетського народу 

В. Українського народу 

Г. Єврейського народу 

6. Збірний образ злого Духа, що гальмує людську діяльність і творчість у поемі 

“Мойсей” зветься: 

А. Датан 

Б. Авірон 

В. Єгошуа 

Г. Азазель 

Другий рівень (3 б.) 

7. Установіть відповідність між назвою твору та збіркою, до якої він входить: 

1. «Легенда про вічне життя» 

2. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» 

3. «Каменярі» 

А. «З вершин і низин» 

Б. «Мій Ізмарагд» 

В. «Зів’яле листя» 

Г. «Із днів журби» 

8. Установіть зв’язок між подіями й датами з життя І.Франка: 

1. 1880 

2. 1875 

3. 1896 

А. Вступ до Львівського університету 

Б. Захист дисертації 

В. Вихід збірки «Зів’яле листя» 

Г. Другий арешт 

Третій рівень (3 б.) 

Написати міні-твір на одну з тем: 
1. Збірка «Зів’яле листя» завжди знаходитиме відгук у серцях читачів. 

2. «Пролог» Івана Франка – духовний заповіт українському народові. 

3. Проблема вождя і народу в поемі І.Франка «Мойсей». 

4. Мої враження після прочитання твору «Сойчине крило». 

 
Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


