
9 клас 

Українська література 

1. Виконайте тестові завдання. Відповіді запишіть напроти кожного тестового 

завдання – праворуч (напр.: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г). 

А. Установіть відповідність.  

Уривок із твору Назва твору 

1 Ой візьму я кріселечко, 

   Сяду край віконця, 

   Іще очі не дрімали, 

   А вже сходить сонце.  

2 “Ой не вертайся та не вмивайся, 

   Ти ж мені, серденько, й так 

сподобався” 

3 Де плаче сестриця, 

   Там слізок криниця;  

   Де плаче миленька,  

   Там земля сухенька.  

4 Узяв собі паняночку, 

   В чистім полі земляночку. 

А “Місяць на небі, зіроньки сяють” 

Б “Ой на горі вогонь горить” 

В “Цвіте терен, цвіте терен”  

Г “Ой летіла стріла” 

Д “Сонце низенько” 

 

________________________________________________________(4 б.) 

 
Б. Установіть відповідність.  

Художній образ Назва твору 

1 три зозуленьки 

2 старий дідуга 

3 кінь вороненький 

4 криниця під перелазом 

А “Ой під вишнею, під черешнею”  

Б “Ой на горі вогонь горить” 

В “Цвіте терен, цвіте терен” 

Г “Ой летіла стріла” 

Д “Сонце низенько” 

 

________________________________________________________(4 б.) 

 
2. Дайте відповідь одним або кількома словами.  

Літературний диктант 

1. Як називається старий пересувний ляльковий театр, у якому ставили релігійні й 

світські  п’єси? _________________________________________________________   
2. Хто автор пісні «Їхав козак за Дунай»? 

______________________________________________________________________  
3. У якій легенді “Господь розпорошив людей по всій землі – отож і будівництво своє 

вони не змогли продовжити”? 

_______________________________________________________________________ 

4. Який жанр “Повісті минулих літ”? ________________________________________  
5. Як називається перший літопис, який дійшов до наших днів? 

_______________________________________________________________________  
6. Який твір навчає “У домі своєму не ледачкуйте, а за всім приглядайте самі, не 

покладайтеся на тіуна або отрока, щоб не посміялися люди ні з дому вашого, ні з 

вашого обіду”? _________________________________________________________  

7. У якому році відбуваються події, описані в “Слові про похід Ігорів”? 

_______________________________________________________________________  
 

8. Хто “не десять соколів напускав на зграю лебединую, – накладав він на живі струни 

віщі персти свої”?  

_______________________________________________________________________  



9. Який літературний герой промовляє слова “Коли сокіл до гнізда відлітає, – не 

пустім молодого соколяти, золотими стрілами застрельмо”? 

______________________________________________________________________  
10. Як називається доба, основними ознаками якої є повернення в мистецтві до 

античних зразків, проникнення науки в закони світобудови? 

______________________________________________________________________  
11. Хто автор “Послання до єпископів”? 

_______________________________________________________________________  
12. Якими двома мовами переважно писав свої твори С. Оріховський? 

_______________________________________________________________________ 

(12 б.) 

 
3. Назвіть козацькі літописи (не менше чотирьох): 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(4 б.) 

 

 


