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ТЕСТ № 2

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТЕСТ
ПОЧАТКОВИЙ КУРС

лютий 2019 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!

Прочитайте уважно тексті виконайте завдання до нього.
Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки.
– Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, – сказав Михайлик.
Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у
материній косі чотири сиві волосинки.
– Мамо, – сказав Михайлик здивовано, – у вашій косі чотири сиві волосинки,
а було три...Чого це посивіла ще одна волосинка?
– Від болю, – відповіла мати. – Коли болить серце, тоді й сивіє волосинка...
– А від чого ж у вас боліло серце?
– Пам’ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево? Я глянула у вікно, побачила
тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло, й волосинка посивіла.
Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами,
обняв її і тихо спитав:
– Мамо, а коли я на товстій гілці сидітиму, волосинка не посивіє?
( Василь Сухомлинський)

№
з/п

Завдання

1.

Дай відповіді на питання до прочитаного тексту.
Обведи кружечком літеру, що позначає правильну відповідь.

2.
3.

4.

5.

6.

Що побачив Михайлик у косі матері?
А. Стрічку.
Б. Сиві волосини.
В. Червону квітку.
Чого посивіла ще одна волосинка?
А. Від болю.
Б. Від щастя.
В. Від образи.
Де побачила мати сина?
А. На пеньку.
Б. На тоненькій гілці. В. На товстій гілці.
Добери і запиши заголовок до прочитаного тексту.

L01
L01

L02

Пронумеруй дієслова відповідно до того, як відбувалися
події в прочитаному тексті:
____усміхнулась, ____сказав,____побачив, ____посивіла.

L01234

Склади і запиши три питання до прочитаного тексту за
поданим початком:
1. Хто__________________________________________?
2. Що__________________________________________?
3. Чому ________________________________________?
Визнач тип прочитаного тексту. Обведи кружечком
літеру з правильною відповіддю.

L012
L012
L012

L02

А. Розповідь.
Б. Опис.
В. Міркування.
До виділених слів добери антоніми з тексту.
L012

Знайди в тексті речення зі звертанням і запиши його.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

8.

L01

__________________________________________________________________

Дорослий Михайлик ________________________________.
Запитала мати ______________________________________.
7.

Оці
нюва
ння

На місці крапок встав пропущену літеру, добери і запиши
перевірне слово.
Зд…вуватися____________________________.
Д…рева ________________________________.

L012

L012
L012

9.

До поданих дієслів добери самостійно і запиши
спільнокореневі іменники.

L01
L01

Усміхнулась, _______________________________________.
Заболіло, ___________________________________________.
10. Підкресли словосполучення, вжите у переносному значенні.
L01
Теплий светр. Тепле слово. Теплий вітер.
11. На місці крапок встав, де потрібно, пропущені літери.
Розкрий дужки.
Серце кожної мами наповнене безмежною любов…ю до
д…тини. Мамині прац…овиті руки готують нам їсти: варят…
смачні борщі, варенички, печуть пироги. Без мами не можна
уявити жит…я. (Не)засмучуйте ________________________
своїх мам!
12. Утвори і запиши словосполучення.
Сидіти на (гілка) _____________________________________.
Прочитати у (книга)___________________________________.
13. Встав пропущені розділові знаки.
Наші матусі лагідні добрі і турботливі. Вони навчають нас
розуму оберігають від біди виховують. Дбають і піклуються
про наше здоров’я. Недарма кажуть, що в дитини заболить
пальчик а в мами серце.
14. Запиши займенники, що в дужках, у потрібній формі.
Говорити з (вона)___________________________.
Хвилюватися за (він) ________________________.
15. Склади і запиши за поданим початком 5 речень у вигляді
зв’язного тексту за темою: «Бережіть маму – найріднішу
людину».
Мама – ______________________________________________
_____________________________________________________.
Я вважаю, що ________________________________________
_____________________________________________________.
Все життя____________________________________________
_____________________________________________________.
Болить серце _________________________________________
_____________________________________________________.
Для мами ____________________________________________
_____________________________________________________.
Усього:

L012
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50 б.

