
Завдання 
5 клас 

Тести 
                 Із запропонованих відповідей оберіть правильну 

1. Матеріал, властивості якого в першу чергу визначаються особливостями будови: 

а) папірус; 

б) пергамент; 

в) папір; 

г) пластилін. 

2. Де і коли був вперше винайдений папір: 

а) в Єгипті 5 тис. років тому; 

б) у Китаї у 2 ст. н.е.; 

в) у Малій Азії у 1 ст. н.е; 

г) в Японії у 3 ст. н.е.. 

3. Хто побудував першу машину для виробництва паперу: 

а) Роберт Оуен; 

б) Шарль Фур’є; 

в) Йоган Гутенберг; 

г) Нікола Луї Робер.  

4. Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин матеріалу для 

надання заготовці потрібної форми і заданих розмірів - це: 

а) згинання; 

б) різання; 

в) вимірювання; 

г) розмічання. 

5. Один з видів народної художньої творчості, прикраса, пов’язана з функцією 

декорування інтер’єру: 

а) витинанка; 

б) аплікація; 

в) вишиванка; 

г) орігамі.  

6.Видом образотворчого мистецтва, що полягає у вирізуванні, накладанні різних 

форм і закріпленні їх на фоновому матеріалі є: 

а) оздоблення; 

б) окантовка; 

в) аплікація; 



г) витинанка.  

7. Як називаються всі зображення, виконані олівцем, чорнилом, тушшю або 

фарбами за допомогою ліній, штрихів і точок: 

а) технічні; 

б) графічні; 

в) описові; 

г) наочні. 

8. Пластинка з певним профілем і розмірами, по якій розмічають або перевіряють 

точність виготовлення деталей - це: 

а) шаблон; 

б) розгортка; 

в) трафарет; 

г) штамп. 

9. Паперова аплікація поділяється на такі види: 

а) предметна, одинарна, складена; 

б) предметна, сюжетна, складена; 

в) предметна, сюжетна, декоративна; 

г) предметна, одинарна, декоративна. 

10. Стилізованим повторюваним елементом, що визначається як прикраса є: 

а) композиція; 

б) ритмічність; 

в) конфігурація; 

г) орнамент. 

11. Який матеріал складається з міцних, гнучких тіл з дуже малим поперечним 

перерізом, необмеженої довжини? 

а) пластичний; 

б) текстильний; 

в) природний; 

г) паперовий. 

12. Один із стародавніх видів вузлового плетіння: 

а) макраме; 

б) в’язання гачком; 

в) вишивання; 

г) пришивання петель. 

13. На які класи поділяються текстильні волокна: 



а) натуральні і хімічні; 

б) рослинні і мінеральні; 

в) рослинні і штучні; 

г) штучні і синтетичні. 

14. Один з видів прикладного мистецтва, що полягає в зображенні за допомогою ниток 

спеціально підібраних і певним чином розміщених швів та декоративних стібків, узорів, 

орнаментів – це: 

а) витинання; 

б) ниткографія; 

в) печворк; 

г) вишивання. 

15.  До видів українського декоративно-прикладного мистецтва не належить: 

а) художній розпис; 

б) орігамі; 

в) складена витинанка; 

г) вишивання. 

16.  До якого виду вишивки належить вишивка хрестом: 

а) без лічби; 

б) комбінованого; 

в) лічильного; 

г) мереживного. 
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