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ТЕСТ № 2

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТЕСТ
ПОЧАТКОВИЙ КУРС

лютий 2018 p.
Час виконання – 60 хвилин

Необхідні матеріали: ручка з синьою пастою.

Пам’ятка для учня:
- Уважно прочитай кожне завдання.
- Необхідно виконати кожне завдання.

Бажаємо успіху!

Прочитай уважно текст і виконай завдання до нього.
Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли
сховатися й пересидіти в теплі.
Одного разу серед літнього дня захмарило й пішов дощ. А в лісі в цей час було
троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як з неба ллє, мов з відра.
Коли це бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з іншого
села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів од холоду.
І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав:
— Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе...
Другий теж промовив красиві й жалісливі слова:
— Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі...
А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її змоклому
хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху.
Гарні не красиві слова, гарні — красиві діла.
(Василь Сухомлинський)
№
Зміст
Зав
дан
ня
1. Дай відповіді на питання до прочитаного тексту.
Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь.
Де стояла хатина?
А. Cеред лісу.

Б. Cеред поля.

L01
В. Cеред села.

Скільки хлопців сховалося в хатині?
А. Двоє.

Б. Троє.

Оцін
юван
ня

В. Четверо.

L01
L01

Які слова говорили перший і другий хлопці?
А. Красиві і жалісні. Б. Веселі і радісні.
2.

В. Сумні і тривожні.

Добери і запиши заголовок до прочитаного тексту.

L02

3.

Пронумеруй дієслова відповідно до того, як відбувалися події в
прочитаному тексті:
____ захмарило, ____ тремтів, ____ одягнув, ____ сховалися.

4.

Склади й запиши три питання до прочитаного тексту за поданим
початком:
1. Хто _________________________________________________________?

L012

2. Як __________________________________________________________?

L012

3. Що _________________________________________________________?

L012

Визнач тип прочитаного тексту. Обведи кружечком букву з
правильною відповіддю.
А. Розповідь.
Б. Опис.
В. Міркування.

L02

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Підкресли речення, в якому висловлена головна думка прочитаного
тексту.

L
0
1
2
3
4

L02

До виділених слів добери з тексту синоніми і запиши їх:
Сильний дощ – ____________________.
Гарні слова – _____________________.

L012

Знайди в тексті речення з порівнянням і запиши його.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

L012

До поданих дієслів добери самостійно і запиши по два спільнокореневих
іменники.
Задощило, ___________________, ___________________________.
Захмарило, __________________, ____________________________.

L012
L012

Підкресли у кожному рядку сполучення слів, вжите у переносному L 0 1
значенні:
L01
 Йде дощ, йде хлопчик.
 Сховалися діти, сховалося сонечко.
L
Запиши слова, що в дужках, у потрібній формі.
0
Нещасні ті люди, які не мають (друзі) ___________________.
1
Обирай друга, не поспішаючи, ще менше квапся проміняти (він)
2
______________. (Хороший) _________________ друга узнаєш, як з ним
3
розлучишся.
Утвори і запиши словосполучення.
Прочитати у (книга) ________________________________________.
Побачити на (ніс) __________________________________________.

L012

13.

L012
На місці крапок встав, де потрібно, пропущені літери чи апостроф.
Дружба – як …зеркало: розіб…єш, не складеш. Не варто з другом 3 4
сваритися, бо доведет…ся миритися. Без справжньої дружби жит…я –
ніщо.

14.

Встав пропущені розділові знаки.

15.

L012
А чи знаєте ви, що є Міжнародний день дружби? Його відзначають 30 3 4
липня. Усі народи світу – молдовани, українці американці британці, китайці
засвідчують, наскільки важлива для них дружба. І в Республіці Молдова, і в
Україні і в Румунії, і в Польщі – повсюди люди вважають дружбу
справжнім скарбом. Це ж чудово – мати вірних друзів але важливо і самому
бути таким.
Склади і запиши 5 речень у вигляді зв’язного тексту за поданою темою:
Що прикрашає людину: красиві слова чи красиве діло?
________________________________________________________
L01
________________________________________________________
L01
L01
________________________________________________________
L01
________________________________________________________
L01
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
L01
________________________________________________________
L012
________________________________________________________
________________________________________________________
Усього

50 б.

