
Вас запрошує пан Гоголь 

 (вікторина) 

 

Ведучий. У кожного з нас свій Гоголь: одні обмежуються 

шкільними  знаннями, інші читають та перечитують все його 

життя, знаходячи все нові і нові глибини та невідомі факти… 

 Пропонуємо вам взяти участь у  вікторині «Чи знаєте ви Гоголя?». 

Якщо ви відкрили чи відкриєте великого письменника, або 

дізнаєтесь про нього щось нове ми будемо дуже раді. 

1. Гоголь  – перша частина його прізвища, а друга -?  

(Гоголь-Яновський. Друга частина прізвища – від пращура по 

батьківській лінії Івана (Яна).  

2. Як відомо, Пушкін всім порам року віддавав перевагу осені, а 

Гоголь –?  

(Гоголь всім порам року віддавав перевагу весні: «Дуже люблю 

весну ... Мені здається, ніхто в світі не любить її так, як я»)  

3. Диканька, Сорочинці, Миргород, – в яких творах Гоголя 

згадуються ці назви?  

(«Вечори на хуторі біля Диканьки», «Сорочинський ярмарок», 

«Миргород».) 

4. Як поводилися працівники друкарні, набираючи першу книгу 

Гоголя і чому?  

( Першу книгу Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» складачі 

в друкарні читали вголос, і всі працівники реготали до упаду) 

5. Кажуть, «вся російська література вийшла ...» – з якого твору 

Гоголя?  

( «Вся російська література вийшла з» «Шинелі» Гоголя») 

 



6. Хто сказав після 1-го вистави «Ревізора»: «Тут усім дісталося, а 

найбільше мені»?  

(Про те, що в «Ревізор»" «всім дісталося, а найбільше мені», 

заявив імператор Микола 1) 

7. Багато виразів Гоголя стали воістину крилатими, і ми вживаємо 

їх у своїй промові, часом не згадуючи про першоджерелі. Наведіть 

приклади.  

(Крилаті вислови: «Рідкісний птах долетить до середини 

Дніпра», «Чудовий Дніпро за тихої погоди!», «Що, синку, 

допомогли тобі твої ляхи?»; «Кур'єри, кур'єри! 35 тисяч одних 

кур'єрів!»;«Унтер-офіцерська вдова сама себе висікла!»,«Ех, 

трійка, птах-трійка! І хто тільки тебе вигадав!», «Дама 

просто приємна» і «дама приємна в усіх відношеннях»,«Над ким 

смієтеся? Над собою смієтесь!»; «Нудно на цьому світі, 

панове!»  

8. Гоголь був великий майстер на вигадку «балакучих» і комічних 

прізвищ. Наприклад?  

(Прізвища: Яєчня, Суниця, Шпонька, Півень, Собакевич, 

Коробочка, Тряпічкін, Бобчинський і Добчинський, Хлестаков, 

Манілов) 

9. Гоголь був красунчик і гурман. Він чудово виконував ролі в 

аматорських виставах. Він добре малював, вишивав бісером, в'язав. 

Любив збирати гербарії. Співав. Всі ці твердження вірні, крім 

одного. Якого?  

(Гоголь володів багатьма талантами, але особливого співочого 

дару не мав ) 

10. «Omnia mea mecum proto» - «Все моє ношу з собою». Чому цей 

вислів древніх так добре відповідає образу життя Гоголя?  

( «Все моє ношу з собою ...» Гоголь роздав весь свій маєток, 

об’їздив півсвіту з валізою, де було його «все» – рукописи. 

Посмертна опис визначила вартість його майна – 43 рубля 88 

копійок. ) 

11. Сергій Аксаков говорив: «У Гоголя все не як у всіх». Життя 

письменника оповите містичним ореолом  – і до народження, і після 

смерті. Розкажіть, що ви знаєте про це.  

  

 



Найвідоміша п’єса М. Гоголя  «Ревізор». 

Давайте пригадаємо її сторінки. 

1 Які міста згадуються в п‘єсі «Ревізор»?  

(Петербург, Саратов, N, Пенза) 

2. Яке лексичне значення слова «інкогніто»?  

(таємно) 

3. За яким принципом (по М. В. Гоголю) працюють в лікарнях?  

( «Помре так помре, видужає так видужає») 

4. Які історичні особистості згадуються в п’єсі «Ревізор»?  

(Олександр Македонський, А. С. Пушкін) 

5. Продовжіть фразу Ляпкіна-Тяпкіна:  

( «Я говорю всім відкрито, що беру ...», «... Хабара борзими 

цуценятами») 

6. Хто з героїв п’єси «Ревізор» вважає себе релігійною людиною?  

(Городничий щонеділі ходить до церкви) 

7. Скільки днів Хлестаков прожив у місті N?  

(16 днів) 

8. Продовжіть фразу Хлестакова: «Моя душа прагне ...»  

(освіти) 

9. Перерахуйте ті джерела, з яких дізнався Городничий про приїзд 

ревізора.  

(Лист Чмихова, Бобчинский і Добчинсий) 

 



10. Скільки часу Хлестаков знаходився в дорозі з Петербурга в 

Саратов?  

(1 місяць) 

11. Яка реальна посада була у Хлестакова в Петербурзі?  

(Коллежский реєстратор) 

12. Яке лексичне значення слова «шаромижник»  

(Живе за чужий рахунок) 

13. Для чого, на думку Хлестакова, повинна  жити людина? 

( «... Щоб зривати квіти задоволення») 

14. Коли і навіщо Городничий збирався змусити купців привезти по 

три пуди воска?   

(Після вдалої зустрічі ревізора для свічки, яку він поставить у 

церкві) 

15. Перерахуйте твори, які приписав собі Хлестаков? 

(«Одруження Фігаро», «Норма», «Роберт – диявол», «Юрій 

Милославський») 

16. Кого з чиновників, крім Городничого, запрошував до себе 

Хлестаков і що вони разом  робили? 

(Земляніка, обідали) 

17. На якому поверсі жив Хлестаков в Петербурзі?  

(На 4-му поверсі) 

18. Перерахуйте посади, які собі вигадав Хлестаков.  

(Ваше превосходительство, головнокомандувач, фельдмаршал) 

 



19. Скільки років працював Ляпкін-Тяпкін суддею? 

(9 років) 

20. Хто, на думку Н. В. Гоголя, «... не пощадить для слівця батька 

рідного»? (Тряпічкін) 

21. Кого Хлестаков назвав «хорошим человеком»?  

(Ляпкіна-Тяпкіна за хабар) 

22. Хто дав найбільший  хабар, а хто – найменший? 

(800 – Городничий, 25 – Добчинский) 

23. На кого схожа дочка Добчинского?  

(На Ляпкіна-Тяпкіна, він її батько) 

24. Перерахуйте імена дітей Суниці.  

(Микола, Іван, Марія, Єлизавета, Перепетуя) 

25. Про що просив Бобчинский Хлестакова?  

(Повідомити про те, що є в місті N Бобчинский) 

26. Кому належать ці слова: «Я в деякому роді ... я замужем»?  

(Дружина Городничого) 

27. Хто в німій сцені перетворився на знак питання?  

(Почтмейстер Шпекін) 

28. Кого Хлестаков називає «сивий Мерин»?  

(Городничого) 

29. Хто в п’єсі «свиня в єрмолке»?  

(Суниця) 



 

30. Скільки губернаторів зумів обдурити Городничий за час 

служби?  

(Трьох) 

 31. Перерахуйте предмети, отримані Хлестаковим від купців.  

(500 рублів, цукор, вино, піднос, мотузочки) 

32. Що повинен був почути, на думку Н. В. Гоголя, читач крізь 

сміх, читаючи п’єсу?  

(Сум) 

33. Яке лексичні значення слова «лабардан»  

(Свіжозасолена  тріска) 

34. З якого приводу у п'єсі прозвучали побажання: «Сто років і куль 

червонців!», «Продовжив бог на сорок сорок!»  

(Чихання Городничий) 

35. Хто дав хабар Хлестакову першим?  

(Городничий) 

36. Гоголь, відповідаючи на закиди, що в п’єсі немає жодного 

позитивного героя, писав: «... Ця чесна, шляхетна особа був  –...» 

(Сміх) 

37. Яка сцена п'єси стала єдиною у світовій драматургії?  

(Німа) 

38. Яку народну приказку використовував Н. В. Гоголь як епіграф 

до п’єси «Ревізор»?  

( «На дзеркало нечай пенять, коли рожа крива») 



39. Ім'я якої особи п’єси – поліцейського стало прозивним? 

(Держиморда) 

Дякуємо всім за гру! 

Джерело: https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/vas-

zaprosue-pan-gogol-viktorina  
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