
Західноукраїнська драматургія і театр 

Тести (зразки) 

 

1. Як називалося угрупування до якого належав Г. Лужницький? 

{ 

«Митуса» 

=«Логос» 

«Молода муза» 

«Громада» 

} 

2. До якого жанру належить п’єса Г. Лужницького «Голгота...»? 

{ 

=містерія 

водевіль 

мораліте 

інтермедія 

} 

3. Григір Лужницький останні свої роки проживав як емігрант у: 

{ 

Канаді 

Празі 

=США 

Німеччині 

} 

4. Більшість літературознавців вважають твір Г. Лужницького «Жабуриння» 

за жанром це: 

{ 

трагедія 

=комедія 

містерія 

мораліте 

} 

5. За жанром «Ой Морозе, Морозенку» Г. Лужницького є: 

{ 

історичним романом 

=історичною драмою 

баладою 

інтермедією 

} 

6. Який жанр в українській прозі розвинув Г. Лужницький? 

{ 

=детектив 

оповідання 

притча 

казка 



} 

7. Хто з історичних постатей є головним героєм драми Г. Лужницького 

«Посол до Бога»? 

{ 

І. Мазепа 

П. Полуботок 

А. Шептицький 

=В. Рутський 

} 

8. Хто є головним героєм драми Г. Лужницького «Сестра-воротарка»? 

{ 

Марія 

Марта 

Магдалина 

Мар’яна 

} 

9. Активна діяльність угрупування «Логос», до якого належав 

Г. Лужницький,  

відбувалася у: 

{ 

=міжвоєнний період 

60-ті роки 

повоєнний період 

70-ті роки 

} 

10. Наприкінці кожного листа в творі Г. Лужницького «12 листів…» наявна 

згадка про: 

{ 

скінченність життя 

=апостолів 

втрачений час 

дитинство 

} 

 11. У тексті драми «Сестра-воротарка» Г. Лужницького наявне змішування: 

{ 

казкового з міфологічним 

=реального з містичним 

біблійного з античним 

казкового з історичним 

} 

12. Основним мотивом історичної драматургії Г. Лужницького є: 

{ 

=патріотичний 

мандрів 

біблійний 



міфологічний 

} 

13. Як називається збірка Г. Лужницького, у якій вміщені драматичні твори? 

{ 

«Чорний сніг» 

=«Посол до Бого» 

«12 листів» 

«Вечірні смутки» 

} 

14. Символіка якого числа лягла в основу назви одного із творів 

Г. Лужницького? 

{ 

9 

3 

=12 

40 

} 

15. Вкажіть псевдонім Г. Лужницького: 

{ 

Мар'ян 

Маркіян 

Марко 

=Меріям 

} 

16. У драматургії Г. Лужницький розвинув жанр: 

{ 

=містерії 

мораліте 

феєрії 

інтермедії 

} 

17. На еміграції Г. Лужницький викладав українську літературу в:  

{ 

Сорбонський університет 

Варшавському університеті 

= Пенсильванський університет 

Карлів університет 

} 

18. Поетична збірка Г. Лужницького називалася: 

{ 

«Вечірні сутінки» 

=«Вечірні смутки» 

«Осінні смутки» 

«Зимові смутки» 

} 



19. Яким твором Г. Лужницький спричинився до розвитку української 

наукової фантастики? 

{ 

«12 листів...» 

«Чорна ігуменя» 

«Стріл» 

=«0-313» 

} 

20. У 1927 році Г. Лужницький  став редактором часопису: 

{ 

«Друг» 

«Дзвін» 

=«Поступ» 

«Митуса» 

} 
 


