
Контрольна робота з української літератури для 6 класу 

Пригоди і романтика. Гумористичні твори 

 

1.Що повинні біли збирати учні на літніх канікулах за повістю «Митькозавр із 

Юрківки, або химера лісового озера» Ярослава Стельмаха? 

а) гербарій;                                                   б) фото сільських тварин; 

в) гроші на поїздку до музею.                    г) колекцію комах. 

 

2.Хто розповів Сергію та Митьку про страшне чудовисько з озера? 

а) Гнат Діденко (вуличний музика) 

б) бабуся Митька; 

в) Василь Трош (сільський хлопчина). 

г) прочитали в газеті. 

 

3.Чому, за словами Василя, село називалося Юрківкою? 

а) бо переважна більшість жителів мала ім’я Юрій; 

б) бо першого жителя селища звали саме Юрко; 

в) бо тут мешкає чудовисько Юрського періоду. 

г) це залишалось великою таємницею. 

 

4.Як діяли комахи на синьомордиків? 

а) вони помирали, наївшись досхочу; 

б) наївшись, синьомордики одразу хотіли поспати; 

в) вони перетворювалися на звичайнісіньких жаб. 

г) повертали прибульців на їхню планету. 

 

5.Щоб побачити страшне чудовисько, хлопці? 

а) пішли розпитати про все у бабусі Митька; 

б) опитували місцевих селян; 

в) вирішили піджидати Химеру вночі біля озера 

г) запросили у село науковців. 

 

6.Чим загрожувало Землі нашестя синьомордиків? 

а) вони хотіли знищити людство та стати господарями на планеті Земля; 

б) вони хотіли заразити усіх людей вірусом страху і зробити з них рабів, з’їсти 

всіх комах на Землі; 

в) вони хотіли заразити всіх людей вірусом жадібності, щоб усі боялися 

синьомордиків та віддавали їм коштовності 

г) вони хотіли захопити планету і перетворити усіх людей на синьомордиків. 

 



7.Хто виявився керівником ТТБ: 

а) батьки Клима; 

б) сусід Сашко Смик; 

в) бабуся Соломія 

г) банкір.  

8. Автором байок „Щука”, „Муха і Бджола”, „Жаба й Віл” є 

а) С. Руданський                    б) Л. Глібов 

в) П. Глазовий                         г) І. Жиленко. 

 

2. Коли „Муха-ледащиця майнула у садок” („Муха і Бджола”)? 

а) восени ,        б) навесні,        в) улітку,            г) взимку. 

 

9. С. Руданський є автором творів 

а) „Еволюція”, „Найважча роль” 

б) „Свиня свинею”, „Гуменний” 

в) „Щука”, „Муха і Бджола” 

г) „Заморські гості”, „Похвала”. 

 

10. Короткий гумористичний твір, побудований на основі народного анекдоту, 

казки, приказки, у якому описано певний комічний випадок, — це 

а) гумореска     б) співомовка     в) потішка             г) усмішка. 

 

11. З якого гумористичного твору узято ці рядки: 

...Де ти не поткнешся 

------------------------ 

Тебе ганяють скрізь: 

Непрохана не лізь. 

а) „Щука”                               б) „Муха і Бджола” 

в) „Жаба і Віл”                       г) „Свиня свинею”. 

 

12. З якої країни („Заморські гості”)… „на Вкраїну прилетіли гості”? 

а) з Аргентини     б) з Канади      в) з Англії          г) з Америки. 

 


