
Контрольна робота з української літератури для 5 класу 

Рідна Україна. Світ природи 

1. Хто бавився з маленьким Тарасом більше за інших («В бур'янах»)! 

А батько Григорій;  

Б сестра Катерина; 

В мати Катерина;  

Г сусідська бабуся Ярина. 

 

2. Який вірш П. Тичини є поетичним звертання до уявного співбесідника? 

А «Гаї шумлять...»; 

Б «Блакить мою душу обвіяла...»; 

В «Не бував ти у наших краях!»; 

Г «Осінь». 

 

3. До якої лікарні хотів відвести вовка хлопець Сашко («Сіроманець»)! 

А Лікарні Філатова;  

Б лікарні Скліфосовського; 

В лікарні Амосова;  

Г лікарні Кащенка. 

 

4. Звідки взявся лось на галявині, так близько до села? («Лось»)  

    А заблукав; 

    Б любив жити кого людей; 

    В хотів познайомитись з хлопчиками; 

    Г втік із заповідника. 

 

5. Як Сашко повідомив батькам, що пішов рятувати вовка? («Сіроманець») 

А Залишив їм записку; 

Б попросив однокласницю Галю заспокоїти їх; 

В мовчки втік, не повідомивши нікого; 

Г щиро зізнався куди і чому збирається. 

 

6. У якому вірші Тараса Шевченка згаданий соловей? 

А «Мені тринадцятий минало» 

Б «За сонцем хмаронька пливе»; 

В «Садок вишневий коло хати»; 

Г «Заповіт». 

 

 

 

 

 



7. Установіть відповідність між уривком із твору та його назвою (3 бали) 

1 «...Ет, фармазони... Ти їх не слухай.— 

     Помовчав. А далі: — Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Все 

чогось у землі порпаєшся. А треба — в людях. Та отак побіля них, отак... 

     Того — ліктем, того — почотом...» 

2 «...Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в 

     яблуневому цвіті, тихим, рожевим, у білій на стіні глині. 

     Вперше по весні ...родина розташувалась вечеряти під яблунею надворі. 

Чуби в усіх як убілений льон, очі, як квітки льону,— сині. Тільки мати 

чорнява, з карими очима. 

3 «...Він усіма чотирма ногами спробував одштовхнутись, але ратиці були вже 

у воді, і він вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу. 

Не раз конвульсивно здригнувся тілом, вкладаючи всю силу і весь відчай у 

той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його 

спину...» 

============= 

А «Лось» 

Б «Дивак» 

В «Сіроманець» 

Г «У бур’янах 

 

 8.  Установіть відповідність між уривком із твору та його назвою (3 бали) 

1 «...А побачила я,— сидить за столом повно всякого панства, а поміж 

панством — мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього 

кулаками махають, а підійти бояться...» 

2 «...На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда 

Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно 

говорила: «А сьогодні, діти, ми будемо малювати... перегнійний 

горщечок...»» 

3 «...Прилетів вертоліт. Порозганяв на вигоні курей і сів перед вікнами села — 

Сашко побіг і собі подивитися. З вертольота вилізло шестеро дядьків з 

рушницями та патронташами...» 

=============== 

А «Лось» 

Б «Сіроманець» 

В «Дивак» 

Г «В бур’янах». 


