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Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки 

Контрольна робота  

1 варіант 

1. Хто з героїв казки «Про правду і кривду» вважав, що кривдою жити 

краще? 

А король, 

Б дід, 

В дядько. 

2. Кого зустріли дядько з небожем по дорозі? 

А стару жінку, 

           Б пастуха, 

           В короля. 

3. Кого хотів  забрати багатий брат у бідного? 

А козу, 

Б собаку, 

В корову. 

4. Що у світі найситніше ? 

     А вершкове  масло, 

Б земля, 

В сало. 

5. Що Маруся передала пану, щоб він посіяв його і зібрав урожай? 

А просо, 

Б ячмінь, 

В кашу. 

6. Восьма зірка Зоряного Возу – це душа: 

А лошати, 

Б собаки,  

В дівчини. 

7. Мушлі утворилися  із: 

А сльози красуні, 

Б уламків кораблів, 

В крапель крові дівчини. 

8. Що дівчина несла для матері, щоб урятувати її від смерті? 

А лісові ягоди, 

Б горщик з кашею, 

В глечик  водою. 

9. До кого першого прийшов жити самітній пес? 



А ведмедя, 

Б зайця, 

В вовка. 

10.  Назвіть героя казки: 

А «Віддав богатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, 

босий і голодний». 

Б «Іде додому та й думає собі: «От дурниця, а не загадка! Що ж 

ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над 

гроші!» 

В  « Одежа ан ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що 

й не сказати! Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду». 

       11.  Що таке казка? 

       12. Чого, на вашу думку, навчає казка « Летючий корабель»? 

 

 

Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки 

Контрольна робота  

2 варіант 

1. Яке завдання запорожці давали молодому  хлопцю, щоб прийняти у 

свої лави? 

А випити  відро води,  

Б спіймати вовка,  

В зварити кашу. 

2. Що накоїв перший чортяка з казки «Про правду і кривду»? 

А знищив урожай, 

Б наслав негоду на село, 

В наробив, щоб люди не змогли вгатити греблю. 

3. Ким став небіж після того, як вилікував дочку короля? 

А князем, 

Б королем, 

В лікарем. 

4. Який гостинець Маруся принесла пану? 

А. рушник, 

Б  горобця, 

В  солов’я. 

5. Як називається переказ? 

А «Білгородський кисіль», 



Б «Білгородський квас», 

В «Білгородський козак». 

6. Що наказав цар дурню зробити, пообіцявши за це видати дочку заміж? 

А спекти пиріг, 

Б виткати килим, 

В збудувати летючий корабель. 

7.  Як можна було повернути воду до села? 

А  загатити річку, 

Б викопати вербу, 

В посадити калину. 

8. Яке останнє  завдання цар наказав виконати  дурню з казки «Летючий 

корабель»? 

А збудувати палац, 

Б випасати зайців, 

В зібрати на ранок військо. 

9. Кого першого взяв дурень на корабель? 

А Капуша, 

Б діда, 

В Слухайла. 

10. Назвіть героя казки: 

А « Відв’язав ногу від вуха та як махнув – так в одну мить і набрав 

води живлющої і цілющої». 

Б «Одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала 

горобця, узяла санчата, запрягла в них цапа». 

В «Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі два кораблі  з усім 

добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити 

правдою, аніж кривдою». 

     11.   Що таке переказ? 

     12. Чого навчає казка «Про правду і кривду»?  

 


