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Тестові завдання за повістю Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»  

(7-й клас) 

1 . До якого епічного жанру належить твір Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» ? 

а ) роман- епопея;  

б ) роман; 

в ) повість; 

г ) розповідь. 

 

2 . Дія повісті відбувається в: 

а ) Росії; 

б ) Польщі; 

в)  Білорусії; 

г ) Україні. 

 

3 . Вкажіть основну тему твору: 

а ) історія родини Тараса Бульби; 

б ) любов Андрія до полячки; 

в ) героїчна боротьба українського народу з польською шляхтою; 

г ) побут і звичаї Запорізької Січі. 

 

4 . Повість написана в стилі: 

 а) епічної оповіді; 

 б) сімейної хроніки; 

 в) історичного дослідження. 

 

5 . Як називає Гоголь Запорізьку Січ? 

 а) батьківський дім; 

 б) гніздо; 

 в) нора. 

6.Як звали синів Тараса Бульби (М.Гоголь «Тарас Бульба») ? 

а) Орест і Арсен; 

б) Одісей і Ахілл; 

в) Остап і Андрій; 

г) Давид і Голіаф. 

 

7.Сини Тараса Бульби з повісті М.Гоголя навчалися: 

а) у київській академії; 

б) у Острозькій академії; 

в) за кордоном; 

г) в Росії. 

 



7 клас                                                                                           Тестові завдання за повістю            

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

М. Короленко                                Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2                                       м. Бучач. 2014 р. 
 

2 
8.Тарас Бульба мріяв:                                                                                                           

а) одружити синів;                                                                                                            

б) дати їм роботу;                                                                                                                 

в) відвезти їх на Січ. 

9. Тарас примусив свого сина Остапа взятися за навчання, бо:                                       

а) він побив свого сина;                                                                                                  

б) пообіцяв, що не візьме його на Січ;                                                                                

в) купив йому красивого коня. 

10. Мати сприйняла рішення Тараса про негайний від’їзд на Січ:                                    

а) із здивуванням;                                                                                                             

б)  з радістю;                                                                                                            

в) з тугою. 

11. Тарасові не до душі було гуляще життя на Січі, бо;                                      

а) він хотів справжнього діла;                                                                                     

б) бажав збагатитися;                                                                                                              

в) старий козак хотів відпочити.   

12 . Вкажіть правильне тлумачення слова « бурса » у реченні: 

«Були вони тоді, як і всі, що потрапляли до бурси, дикі, викохані на волі, і 

там їх уже потроху обтісували на один копил, після чого ставали вони один 

на одного схожі». 

а ) місто на північному заході Туреччини; 

б ) гуртожиток для бідних студентів; 

в ) духовне училище; 

г ) університет. 
 

13 . Про кого йдеться? 

«... Був один з числа корінних, старих полковників: весь був він створений для 

лайливої тривоги і відрізнявся грубої щирістю своєї вдачі ». 

а ) про Тараса Бульбу; 

б ) про Андрія; 

в ) про Остапа; 

г ) про Степана Гуску. 
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14 . Про кого йдеться?   «Чотири рази закопував він свого букваря в землю , і 

чотири рази , віддерти його нелюдяно , купували йому нового . Але , без 

сумніву , він повторив би і в п'ятий , якби батько не дав йому урочистої 

обіцянки протримати його в монастирських служки цілих двадцять років і 

не заприсягнувся наперед , що він не побачить Запоріжжя довіку , якщо не 

вивчиться в академії всіх наук ». 

а ) про Андрія; 

б ) про Остапа; 

в ) про Бовдюга; 

г ) про Кукубенка. 
 

15. " Виносив все: терзання і тортури , як велетень . Ні крику , ні стогону не 

було чутно навіть тоді , коли стали перебивати йому ... кістки ... " - це 

портрет : 

 а) Тараса Бульби; 

 б) Остапа; 

 в) отамана Кукубенка. 
 

16 . Тарас Бульба на ворожій землі потрапив у полон, бо не захотів залишити: 

а ) шаблю; 

б ) коня; 

в ) медальйон; 

г ) люльку. 

17. Кому належать вирази: " Терпи козак , - отаманом будеш! " , "Є ще порох 

в порохівницях!" ? 

 а) Тарасу Бульбі; 

 б) Остапу; 

 в) курінному отаману. 
 

18 . Як називається прийом , використовуваний у наведеному нижче уривку ? 

«Степ що далі, то все кращав… Крізь тонкі та високі стебла трави 

пробивалися блакитні, сині й фіялкові волошки; жовтий дрок стримів своєю 

пірамідальною верхівкою; біла кашка своїми шапками-парасольками рябіла 

на поверхні; занесений бо-зна звідки колос пшениці наливався в гущавині». 

а ) портрет;             б ) пейзаж; 

в ) інтер'єр;             г ) деталь. 
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19. " Та хіба знайдуться такі вогні , муки і така сила , яка б пересилила 

російську силу ! " Ці слова в повісті сказані у зв'язку із загибеллю : 

 а) Мусія Шила; 

 б) Остапа; 

 в) Тараса. 
 

20 . Вкажіть причину зради Андрія: 

а ) небажання воювати з поляками; 

б ) сварка з батьком; 

в ) любов до красивої полячки; 

г ) бажання слави. 

 

21. Битва з поляками  відбулася під містом:                                                                       

а) Львовом;                                                                                                                                    

б) Переяславом;                                                                                                                         

в) Дубно. 

22. Яким чином Андрій потрапив до полячки, що опинилася в обложеному 

місті?                                                                                                                                       

а) через підземний хід;                                                                                                         

б) підкупив охорону;                                                                                                           

в) здався у полон. 

23. З ким порівнюється Остап під час власної смерті?                                                     

а) з пораненим орлом;                                                                                                                 

б) з могутнім левом;                                                                                                              

в) з велетнем.    

 

24. Як закінчив своє життя Андрій? 

а ) батько його вбив за зраду;                                                                                  

б ) Андрій одружився на полячці і помер у похилому віці; 

в ) героя смертельно поранили в битві; 

г ) його стратили запорізькі козаки. 
 

25 . Сенс життя Тараса Бульби полягав у: 

а ) вихованні синів; 

б ) щасливому сімейному житті; 

в ) служінні Батьківщині та захисту її від ворогів; 

г ) підтримці традицій Запорізької Січі. 
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26 . Яка проблема не піднята у творі «Тарас Бульба» ? 

а ) проблема товариства і дружби; 

б ) проблема зради;  

в ) проблема любові; 

г ) проблема особистості та влади. 

 

27. Героїв - запорожців з билинними богатирями ріднить : 

 а) боротьба за волю і незалежність Батьківщини; 

 б) фізична сила; 

 в) прагнення до слави. 
 

28. Який з цих творів є історичною повістю? 

а) «Айвенго»; 

б) «Тарас Бульба»; 

в) «Вільшаний король»; 

г) «Смерть матері Юговичей». 
 

29.На Січ (за повістю Миколи Гоголя «Тарас Бульба») прибули козаки зі 

звісткою, що на Гетьманщині… 

а) панує мир і спокій; 

б) хазяйнують татари; 

в) піднялося селянське повстання; 

г) ляхи запрягають уже не коней, а православних християн. 

 

30. Про  що  Тарас  Бульба  (повість М.Гоголя) говорить:  “Там  вам  школа;  

там  тільки  наберетесь  розуму»? 

а) про  київську  бурсу;              

б) про  сімейне  життя; 

в) про  життєвий  досвід;           

г) про  Запорізьку  Січ. 

 

31.Після повернення з Київської академії Остап та Андрій (М.Гоголь «Тарас 

Бульба»)  пробули вдома: 

а) місяць; 

б) тиждень; 

в) одну ніч; 

г) один день. 
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32.У повісті М.Гоголя  “Тарас Бульба” розповідається про події: 

а) часів Запорізької Січі; 

б) сучасного Гоголю часу; 

в) Середньовіччя; 

г) Київської Русі. 

 

33.Хто перший повідомив Тарасу про зраду  Андрія (М.Гоголь «Тарас 

Бульба»)? 

а) Остап; 

б) Янкель; 

в) Кукубенко; 

г) він сам побачив. 
 

 

34. Про що говорить Тарас Бульба в своїй промові (М.Гоголь «Тарас 

Бульба»): 

а) про зраду Андрія; 

б) про ненависть до ворогів; 

в) про товариство; 

г) про рідний дім. 

 

35. Перший збірник М.Гоголя,  який приніс йому популярність, називається: 

а) «Миргород»; 

б) «Петербурзькі  повісті»; 

в) «Вечір проти Івана Купала»; 

г) «Вечори на хуторі біля Диканьки». 

 

36. М. В. Гоголь народився у: 

а)  Москві;     

б)  Петербурзі; 

в) Великих Сорочинцях;    

г) с. Новогрудка, Білорусь. 

 

37. Хто був вибраний курінним отаманом під час бою замість Бородатого 

(М.Гоголь «Тарас Бульба»)? 

а) Тарас; 

б) Остап; 

в) Андрій; 

г) Товкач. 
 

 

38.Тарас Бульба в останні хвилини життя думав про:                                            

а)  минуле життя;                                                                                                       

б)  свою дружину;                                                                                                                 

в) долю козаків. 


