
ТЭСТ 

1. Выдзелі асноўную праблему рамана “Людзі на балоце”: 

А) чалавек і зямля; 

Б) народ і інтэлігенцыя; 

В) народ і рэвалюцыя. 

2. Чысціня і шчырасць першага кахання Ганны і Васіля раскрываюцца праз: 

А) іх вясёлую і неўтаймаваную гаворку; 

Б) праз маўчанне, калі пачуцці зразумелыя без слоў; 

В) праз пастаянныя спрэчкі. 

3. “Усё лета грэлася на сонцы маладзенькая рабіна. .. Ніхто ў Куранях не заўважыў, хто і калі 

пасадзіў яе… Дні за днямі цікаўна, але нясмела глядзела яна на вуліцу,… сціплая і 

непрыкметная…. І неспадзевана адбылося незвычайнае: ціхая, нявідная, у жнівеньскім 

росквіце рабіна заружавела яркім,кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак. 

Да каго з герояў адносіцца параўнанне з рабінай? 

А) да Ганны; 

Б) да Хадоські; 

В) да Алёны. 

4. Сімвалам чаго лічылася рабіна ў вуснай народнай творчасці? 

А) жаночай долі; 

Б) неўладкаванасці; 

В) дабрабыту. 

5. Ствараючы характар Васіля, аўтар звяртае ўвагу на: 

А) засяроджанасць і маўклівасць; 

Б) эмацыянальнасць; 

В) эгаізм у адносінах да блізкіх людзей; 

Г) весялосць і жартаўлівасць. 

6. Вызнчце адносіны аўтара да Васіля Дзятла: 

А) Мележ малюе свайго героя з любоўю, сімпатыяй; 

Б) Мележ ідэалізуе свайго героя, пазбаўляе адмоўных рыс характару; 

В) Мележ малюе свайго героя з любоўю і сімпатыяй, і разам з тым не хавае адмоўных 

якасцей яго характару. 

7. Якая дэталь у апісанні партрэта Васіля дапамагае аўтару ўказаць на супярэчлівасць яго 

характару: 

А) панурыя ўпартыя губы; 

Б) розныя вочы: адно “як вада, светлае, а другое, як жалудок”; 

В) калматая, не то русявая, не то цёмная чупрына. 

8. Што з’явілася сімвалам няшчасця ў каханні Васіля і Ганны? 

А) гадзюка, якая прапаўзла паміж маладымі людзьмі; Б) разбітае люстэрка; В) сон Васіля, 

які маці трактавала як нядобры. 

9. Якія пачуцці авалодалі Васілём, калі ён апынуўся пад арыштам? 

А) разуменне таго, што атрымаў па заслугах;   

Б)  апатыя, калі страчана вера ў праўду і дабро; 

В)  жаданне дамагчыся справядлівасці. 

10. Якое сцвярджэнне, што характарызуе быт куранёўцаў, ты лічыш найбольш правільным? 

А) матэрыяльныя нястачы, непісьіеннасць, абмежаваны светапогляд іх задавальняюць; 

Б) палешукі самым рашучым чынам настроены мяняць уклад свайго жыцця. 


