
Контрольна робота з теми: «Творчість І. Франка» 
 

І-ІІ рівень 

1. І. Франко у львівському журналі «Друг» друкувався під псевдонімом 

А) Джеджалик 

Б) Озаркевич 

В) Каменяр 

Г) Кульчицький 

 

2. Найвизначнішою у поетичній спадщині І. Франка вважають збірку 

А) «Зів’яле листя» 

Б)  «З вершин і низин» 

          В) «Мій ізмарагд» 

          Г) «Із днів журби» 

 

3. Поет наголошував на силі національного духу , який живе в генах представників нації, 

спонукає до боротьби за волю і незалежність нові й нові покоління, піднімаючи їх на боротьбу 

за державність е поезії 

А) «Гімн» 

           Б) «Декадент» 

 В) «Каменярі» 

 Г) «Народе мій…» 

 

4. Своє  захоплення жінкою-матір’ю, безсмертним полотном Рафаеля Франко висловив у творі   

         А) «Сікстинська мадонна» 

         Б) «Чого являєшся мені у сні?» 

         В) «Тричі мені являлася любов» 

         Г) «Червона калино, чого в лузі гнешся?» 

 

5. Нерозділене кохання юнака, яке він щиро виповідає в образному монолозі, є провідним 

мотивом поезії 

 А) « Ой ти, дівчино, з горіха зерня…»  

Б) «Гімн» 

 В) «Тричі мені являлася любов» 

 Г) «Чого являєшся мені у сні?» 

6. Твір І. Франка «Мойсей» за жанром є 

 А) філософською ліро-епічною поемою-притчею 

 Б) легендою 

 В) героїчною поемою 

 Г) романом у віршах 

7. У творі «Мойсей» І. Франко не порушує проблеми 

 А) життя і смерті 

 Б) вождя й народу 

 В) еміграція українців за кордон 

 Г) пробудження національної свідомості, віри в ідеали 



 

8. Напередодні якого свята відбуваються події  у творі «Сойчине крило? 

 А) Різдво Христове  

 Б) Великдень 

 В) Новий рік 

 Г) Ноий рік за старим стилем 

9. Скільки часу залишається до Нового року («Сойчине крило)? 

 А)  7 годин 

 Б)  5 годин  

 В) 12 годин 

 Г)  1 година 

10. Скільки років не бачилися закохані («Сойчине крило)? 

 А)  1 рік 

 Б)  2 роки 

 В)  3 роки 

 Г)  4 роки 

11.Як Микола пережив зраду Анни? («Украдене щастя») 

            А) став зраджувати сам 

            Б) став бити Анну 

            В) виїхав з міста 

            Г) почав пити. 

12. Хто такий Михайло Гурман? 

            А) батюшка  

            Б) жандарм 

            В) війт 

            Г) робітник 

ІІІ рівень 

1. Установіть відповідність між подіями у творі 

 

1. Експозиція: А) Одруження Анни з Миколою. 

2. Зав’язка: Б) Три роки подружнього життя; поява жандарма Михайла; 

зустрічі закоханих; арешт Миколи.  

3. Розвиток дії: В) Вбивство Михайла Миколою, доведеним до відчаю зрадою 

дружини 

4. Кульмінація:.  Г) Михайло бере вину на себе.    

5. Розв’язка: Д) знайомство із героями.  

 

2. Укажіть кому була присвячена збірка «Зів’яле листя» 

  

ІV рівень 

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем: 

1) «Моя улюблена поезія І.Франка  

2) «Щастя для героїв новели «Сойчине крило» 

3) «Через які моральні засади переступила Анна?»,  «У чому согрішив Микола?», «Хто ж 

украв щастя у героїв твору?» («Украдене щастя») 


