
16 березня 

Контрольна робота 

Людина і природа 

Прізвище та ім’я 

У зошиті написати дату та тему контрольної роботи, виконати 

завдання, сфотографувати роботу та надіслати на вайбер 097-786-5231 або 

електронну пошту valua.koval4@gmail.com  

Виконайте тести (0,5 бала) 

1.До якого жанру належить вірш «Про коника і цвіркуна»? 

А) гімн, Б) сонет, В) пісня. 

2.Які пори року змальовано у вірші? 

А) літо і осінь, Б) зима і весна, В) літо і зима. 

3. Якою є основна ідея вірша «Про коника і цвіркуна»? 

А) «Поезія землі не вмре ніколи», 

Б) «Передихне – знов тріщать готовий», 

В) «Із-за печі лунає голо цвіркуна». 

4.Чого не знає поезія землі? 

А) радості, Б) суму, В) смерті. 

5. Що переважає у вірші Гете «Нічна пісня подорожнього»? 

А) гомін пташиної зграї, Б) шум бору під вітром, В) тиша. 

6.Кому герой вірша «Задзвени із глибини…» просить передати привіт? 

А) домівці, Б) троянді, В) саду. 

7.На яке свято розповідач отримав в подарунок цуценя? 

А) Різдво, Б) Хеллоуїн, В) День народження 

8.Вкажіть породу цуценя: 

А) вовкодав, Б) бультер’єр, В) дог 

9.Яким чином господар вирішив приборкати грізного пса ? 

А) батогом, Б) добротою, В) голодом 

10.З якою ціллю Пенруфи навчали собак? 

А) для забави, Б) для полювання на вовків В) для участі у змаганнях 

11.Навіщо хазяїн Снапа вирішив направити пса до Пенруфів? 

А) щоб виховували його, 

Б) щоб перевірити його силу на полюванні, 

В) щоб здихатися злого пса 

12.Чому Снапа не взяли на чергове полювання? 

А) він був поранений,  

Б) з нього не було користі, 

В) був покараний господарем 

13.Хто з собак останнім прибіг до вовка? 

А) вовкодави, Б) Снап, В) доги 

14.Хто став безстрашним ватажком усіх собак у їх боротьбі з вовком? 

А) Снап, Б) Дандер, В) Хілтон 

15.Що трапилось зі Снапом після одержання перемоги над вовком? 

А) залишився у фермерів, Б) поїхав з господарем, В) помер 

16. Що символізувало повне ім’я собаки – Джинджерснап? 

А) байдуже ставлення автора до пса 
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Б) ставлення автора до пса як до рівної собі істоти 

В) глузливе ставлення до пса. 

17. Напишіть невеличкий твір (7-10 речень) на тему: «Пора року, яка мені 

найбільше подобається». Використовуйте в своєму творі різні художні 

засоби: епітети, метафори, порівняння (4 бали) 


