
Робота з української мови для   вступу до 5 класу  
 

Прізвище, ім’я _____________________________________________   Клас ________ 
 

1. Встав пропущені літери. (2)                       
Моркв..яний, дерев..яний, м..тний, бур..як, д..ц..метр, ш..ренга, д..сц..пліна, 

до..побачення, будь..ласка, в..лос..пед, що..денно, що..тижня, що..року, на..пам’ять, 

відняти від с..м..д..сти, ас..вальт,  ..удзик, дзи..а, ап..тит. 

 

 

2. Познач у реченні частини мови. (1)   

Біля хати моєї бабусі здавна висіли кетяги червоної калини. 

Вона готувала для нас десять банок калинового варення. 

 

3. Познач рядок, у якому всі слова записано за алфавітом. (1)  
  

  

 

 

 

4. Познач слово, у якому відбулося чергування приголосних. (1)  

 

5. Познач слово, у якому відбулося чергування голосних. (1)               

 

6. Познач рядок, у якому всі іменники вжиті в правильній формі.  (1)                       

 

 

 

 

 

7. Постав розділові знаки у реченнях. (8) 

А)  Ранньою весною повертаються журавлі лебеді ластівки дикі качки.  

Б)  Вони летять вдень а вночі відпочивають.   

В)  Кожна пара летить на своє болото знаходить своє гніздо ремонтує його а потім 

виводить пташенят   

Г)  Діти не галасуйте в лісі   

 

8. Визнач кількість звуків і букв в іменнику віддзеркалюється. (1)   
 

а) 16 зв., 16 б.; б) 15 зв., 16 б.; в) 15 зв., 15 б.. 

 

 

 

9. Визнач рядок, у якому числівник ужито в правильній формі. (2)                       
А) вісімсот шістьдесят п’ять;  Б) вісімсот шістдесят п’ять; 

а)  ласощі, літо, лелека, люлька; 

б)  черевики, черепаха, черешня, чемодан; 

в)  дорога,   дорогий, дорогенький, дорожний; 

г)  розвести, розкусити, розлити, розшити. 

а)  на нозі; б) біля берези; в) немає піцци. 

а)  у школі; б) немає стільці; в) на печі. 

а) старість, по лісах, тишею, міддю;  

б) під душем, на рукі, кашею, з мудрістю; 

в) на нозі, з листоношею,  гривньою, на мусі,; 

г) з душею,  без души, з матір’ю, по партам; 



В) вісімсот шіздесят п’ять;   Г) вісімсот шістдесят пять. 

 
10. Визнач у реченні головні члени. (1) 
Під тінню вишневого дерева зібралася невеличка сім’я. 

 

А) невеличка сім’я;                                  Б) зібралася сім’я; 

В) зібралася під деревом;                             Г) зібралася під тінню. 

 

11. Визнач, якого типу речення в тексті немає. (1) 

 

На День народження Ганнуся зшила дідусеві тепленьку сорочку, зв’язала шкарпетки.  

Маленький Ілля скопіював бджілку та джмеля, а потім розфарбував малюнки.    

Чи сподобаються подарунки дідусеві?    

А) розповідного;            Б) питального;                    В) спонукального. 

 

12. Визнач рід і число виділеного  іменника. (1) 
На гіллі старої берези звила гніздо гороб’яча сім’я.  

 

А) чоловічий рід, однина;   Б) жіночий рід, множина;   В) жіночий рід, однина.     

 

13. Познач словосполучення, у якому прикметник вжитий у переносному значенні. 

(1) 

А) чистий зошит; Б) чисте скло; В) чиста совість; Г) чистий посуд.             

 

14. Познач рядок, у якому подані  синоніми до  прикметника СМІЛИВИЙ. (2) 
А) боязкий, лякливий;              В) безстрашний, хоробрий; 

Б) мужність, відважний ;    Г) сміливо, сміливець.                                  

 

15. Укажи стрілкою, якій схемі відповідає слово беззубий. (2)                       
 

 

 

 

16. Визнач, яким словом можна замінити фразеологізм тримати язик за зубами. (2)   
А) сумувати;    Б) мичати;    В) мовчати;     Г) голодувати.       

 

17. Запиши займенники в потрібній  формі. (2)                       
Пошукай  (він)_________________    Привітаємося із (ти)_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


