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Самостійна робота                         

Варіант 1  

(Білоброва, Бутурлінова, Дорошенко, Миронова, Пасіченко, Пономаренко, Тіщенко, 

Тюкова Катя) 
1. Хто автор твору «Тореадори з Васюківки»? 

а) Всеволод Нестайко;  б) Я. Стельмах;  в) Леся Воронина. 

2. Який твір є одним із трилогії про пригоди двох друзів? 

а) «Митькозавр із Юрківки,…»; б) «Тореадори з Васюківки»; 
в) «Таємне Товариство Боягузів, або засіб від переляку №9».  

3. Урятованого цуцика Ява жартома назвав: 

а) Жучкою;   б) Шариком;  в) Собакевичем. 

4. Жанр твору «Тореадори з Васюківки» - це : 

а) пригодницька повість;  б) оповідання;  в) роман. 

5. Кому присвячував усі свої поезії І.Калинець, уклавши їх у цілу збірку? 

А)стареньким батькам;    б)маленькійдоньці;   в)коханійдружині. 

6. У поезії «Блискавка» І.Калинець» порівнюєблискавку з : 

А) принцесоюночі;     б) богинею неба;      в)королевою темряви. 

7. Чому у Митька із оповідання В.Кави «Пиріжок з калиною»  зіпсувався настрій і він побіг  додому? 

8.Справжнє прізвище Остапа Вишні? 

9. Схарактеризуйте вчительку з гуморески «Перший диктант» Остапа Вишні 

10.  Віршовий двоскладовий розмір із наголосом на першому складі: 
А) ямб;  Б) хорей. 

11. Визнач віршовий розмір уривка: 
Думи мої, думи мої, 

Лихо мені з вами. 

Нащо стали на папері 

Сумними рядами… 
А) ямб;    Б) хорей. 

12. Іван Ревень і ПавлоЗавгородній (персонажі з повісті Всеволода Нестайка “Тореадори з Васюківки”) 

мріяли, щоб про них 
А) написали в газеті    Б) знав увесь світ     В)транслювали по радіо і по телевізору    Г)забули  односельці 

Варіант 2 

(всі інші) 
1. Хто автор твору «Митькозавр із Юрківки,…»? 

а) Всеволод Нестайко;  б) Я. Стельмах;  в) Леся Воронина. 

2. Машиною часу виявився: 
а) «Мерседес»;  б) «Запоржець»;  в) екскаватор. 

3. Хто така Контрибуція (твір «Тореадори з Васюківки»)? 

а)врятований цуцик;  б) корова;  в) дворовий пес. 

4.Ява і Павлуша – це герої твору: 
а)  «Митькозавр із Юрківки,…»; б) «Тореадори з Васюківки»; 

в) «Таємне Товариство Боягузів, або засіб від переляку №9». 

5. Які тварини бродять на писанках у «березневім соці» у поезіях І.Калинця? 
А) олені;       б) лосі;    в) лані? 

6. Хто є головним героєм оповідання «Пиріжок з калиною»? 

7.Що робили шестикласники на луках з оповідання «Пиріжок з калиною»? 

8. Де народився Остап Вишня? 

9. Схарактеризуйте головного героя з гуморески «Перший диктант» Остапа Вишні 

10. Віршовий двоскладовий розмір із наголосом на другому складі: 

А) ямб;   Б) хорей. 

11.  Визнач віршовий розмір уривка: 
Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 

Горами хвилю підійма 
А) ямб;         Б) хорей. 

12. Яву (персонажа з повісті Всеволода Нестайка “Тореадори з Васюківки”) прозвали “Кукурудзою ”, бо 

А)він любив саджати кукурудзу  Б)заблукав у кукурудзіВ) так прозивали його батька 
Г)любив їсти варені качани кукурудзи 



 


