
5 клас 

Українська література 
 

14.05.2020. 

Самостійна робота 
Творчість Є.Гуцало, Г.Тютюнника, М.Рильського, М.Вінграновського 

Варіант 1 

(Андрієнко, Вербівський, Козаченко, Кузьменко, Носко, Пєхов, Фірсова, Шаповал) 
1. Не порозумілися на уроці учень та його вчителька у творі: 

А «Осінь-маляр із палітрою пишною…» М. Рильський           Б «Сіроманець» М. Вінграновський 

В «Дивак» Гр. Тютюнника                                                           Г «Лось» Є. Гуцала 

2. Федько Тойкало, герой оповідання Гр. Тютюнника «Дивак», ударив Олеся тому, що той: 

А відмовився з дітьми ламати молодий лід;               Б не хотів показувати гніздо ремеза; 

В не поділився сніданком                                              Г розповів учительці про поведінку хлопців 

3. Головний герой твору «Дивак»: 

А) Сашко               Б) Олесь                         В) Андрійко                      Г) Федько 

4. «Сіроманець» за жанром: 

А) оповідання                Б) легенда        В) повість          Г) казка 

5. Визначте художні засоби у вірші М.Рильського «Осінь-маляр…» 

Осінь-маляр із палітрою 

пишною 

тихо в небі кружляє, 

осипає красою розкішною. 

Там розсипа вона роси 

сріблисті, 

Там тумани розливає, 

Ліс одягає у шати барвисті. 

6. Яка головна думка оповідання Є.Гуцало «Лось»? 

7. Схарактеризуйте образ Сашка з повісті М.Вінграновського «Сіроманець». 

8.  Висловіть судження про те, як треба ставитися до природи, «братів наших менших», до тих, 

кого приручили. 

Варіант 2 

(Всі інші учні) 
1. Головного героя твору «Сіроманець» звати: 

А) Сашко             Б) Олесь              В) Федько             Г) Андрійко 

2. «Дивак» за жанром -: 

А) казка           Б) повість            В) легенда           Г) оповідання 

3. Чому Олесь, герой оповідання Григора Тютюнника «Дивак», гірко плакав, бо: 

А) його вдарив Федько                   Б) вчителька малювання поставила йому «двійку» 

В) щука з’їла  пліточку                   Г) діти не хотіли з ним гратися 

4. Висловлювання з оповідання Гр. Тютюнника «Дивак» «Він ще малий, головою дістає ледь до 

клямки. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть 

збагнути увесь світ» - це: 

А) художній опис                 Б) пейзаж                В) портрет           Г) сюжет 

5. Визначте художні засоби у вірші М.Рильського «Дощ (Благодатний, довгожданий…)» 

Благодатний, довгожданий, 

Дивним сяйвом осіянний, 

Золотий вечірній гість 

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко 

На закурені будинки 

Зголоднілих передмість. 

6. Яка головна думка повісті М.Вінграновського «Сіроманець». 

7. Схарактеризуйте образ Олеся з оповідання Г.Тютюнника «Дивак». 

8. Висловіть судження про те, як треба ставитися до природи, «братів наших менших», до тих, 

кого приручили. 


