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І. Тести 
1.Хто за професією був Петро? 

а) кожум’яка; 

б)швець ; 

а)художник. 

 

2.Яке улюблене заняття було в Петра? 

а)малювати ікони; 

б)розповідати легенди; 

в) співати пісні. 

 

3.Скільки років було Олексі? 

а) 17;б) 27;в) 19. 

 

4.На кого була схожа ікона Пресвятої Богородиці, 

намальована Олексою? 

а) на сестру; 

б) на матір; 

в) на Мар’яну Голокопитенко. 

 

5.Чому Олексу не брали на Січ? 

а)здавався слабосильним; 

б) не любили його; 

в) вважали його нерозсудливим. 

 

6.Про що співав сліпий Остап в хаті Петра? 

а) про козаків; 

б) про українських гетьманів; 

в) про Правду  і Кривду.  

 

7.Скільки раз співав Остап свою пісню? 

а) один раз;  

б) двічі;  

в) тричі. 
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8.Кому оповідач розповідає історію про українських 

кобзарів? 

а)своїм дітям; 

б) випадковим попутчикам; 

в) Евальдові. 

 

9.Чому Евальд говорить такі слова: «Я не можу навіть смерті 

вийти назустріч» 

а) він страшенний боягуз; 

б) він каліка;  

в) він хвалько. 

 

10.Як подіяла пісня сліпого Остапа на слухачів? 

а) вони висміяли його; 

б) селяни почали збиратися в козацький загін; 

в)селяни вивчили пісню кобзаря напам’ять. 

 

11.В чому було покликання Олекси? 

а) в малярстві; 

б) в селянській праці; 

в) в захисті рідної землі. 

 

12.Хто і про кого в творі говорить такі слова: «Цей старий 

був сам Бог»? 

а) Евальд про Петра; 

б) Евальд про Остапа; 

в)Олекса про Остапа. 

 

ІІ. Дати відповіді на запитання. 

1. Чому австрієць Рільке звернувся до української тематики? 

2. Роль народної пісні в оповіданні. 

3. Як письменнику вдалося відтворити національний 

колорит?  
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4. Чия важлива роль у долі людини та житті суспільства 

згадується на початку оповідання? 

До чого звертаються люди у скрутну годину, що допомагає 

їм? 

Що ми знаємо про життя селянина Петра Якимовича? 

5. Що було в його хаті не таким, як бажалося батькові? 

6. Чи можна вважати Олексу поганою людиною, невдячним 

сином? 

7. Що відбувається «одного теплого, тихого вечора»? 

Переказати близько до тексту про прихід співця. 

Як ви вважаєте, про що він зараз співатиме?  

 

ІІІ. Закінчити думку: 

1. Події в оповіданні відбуваються в … (країна), в добу… 

2. На створення цього твору Р.Рільке спонукала повість 

українського письменника … 

3. Основна дія притчі відбувається в будинку шевця …, до 

якого приходить кобзар, тому що … 

4. Пісня сліпого Остапа спонукає сина шевця …  

5. Кобзар співає пісню … (кількість разів) 

6. Слова: “Цей старий був сам Бог” належать … 

 
 

 

 

  

 

  

 

Остап Вересай 


