ЗАВДАННЯ
Всеукраїнської українознавчої гри
«Соняшник»

5–6 класи

Завдання, що оцінюються в 1 бал
1.

2.

3.

4.

5.

2

6.

Знайдіть антонім до слова леґінь.
а) парубок;
б) чоловік;
в) юнак;  
г) дідусь;
д) людина.
Допишіть речення: У небі летять лелеки і...
а) цвірінькають;
б) ґелґотять;
в) щебечуть;
г) курличуть;
д) стрекочуть.
Перед вами п’ять слів:
1) ґазда, 2) аґрус, 3) якби, 4) голова, 5) кігті.
У яких із цих слів є спільний приголосний звук?
а) у першому й другому;
б) у першому, другому й третьому;
в) у четвертому й п’ятому;
г) у третьому й п’ятому;
д) у першому, третьому й п’ятому.
Яке із цих слів не є спільнокореневим з іншими?   
а) немовля;
б) моветон;
в) замовляння;
г) мовчання;
д) промова.
Ти мені … про останню подорож?   
На місці крапок має стояти слово
а) розповісиш;        
б) розповіш;
в) розповідь;
г) розповідиш;        
д) розповіси.
У якому слові [о] зближується з артикуляцією [у]:
1) зорина; 2) розум; 3) лопух; 4) сокира; 5) голуб?
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першому;
другому;
третьому;
четвертому;
п’ятому.

7.

У скількох словах може вживатися ґ або г залежно від значення слова: г(ґ)уля, аг(ґ)рус, г(ґ)анок,
г(ґ)рати, г(ґ)ніт?
а) у п’яти;
б) у двох;
в) у одному;
г) у чотирьох;
д) у трьох.

8.

Якщо омоніми спричиняють двозначність, то мова
часто позбувається одного з них. В омонімах жати
(жну) і жати (жму) останній став вживатися рідше, яке ж слово натомість використовується частіше?
а) примушувати;
б) натирати;
в) прижимати;
г) давити;
д) тиснути.

9.

Що ставили наші предки – давні слов’яни – на Різдво на покуті замість ялинки?
а) вербу;
б) сосну;
в) дідух;
г) калину;
д) вінок.

10. Яке слово не здатні були вимовити казкові яяни (з
казки Е. Андієвської), аби відчинити міську браму?
а) відчинись;
б) негайно;
в) шістсот;
г) яянин;
д) ти.
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11. Яку іграшку «не встиг» віддати Федько Толі («Федькохаламидник» В. Винниченка)?
а) пищик;
б) рогатка;
в) меч;
г) чижик;
д) коник.
12. В одній з русальних пісень є така загадка: «Ой що рос�
те без кореня, /А що біжить без повода, /А що цвіте да
без цвіту? //». Завершіть відповідь: «Камінь росте без
кореня, /Вода біжить без повода/ ...цвіте без цвіту».
а) осока;
б) папороть;
в) материнка;
г) тирса;
д) полин.
13. У якому жанрі літератури «оживають» міфи народів
світу?
а) пригодницька повість;
б) історична поема;
в) фентезі;
г) детектив;
д) роман-епопея.
14. Про героїв оповідань В. Винниченка (Федька-хала
мидника) та С. Черкасенка (маленького горбаня Павлика) можна сказати словами великого німецького поета Й. Гете «Перед великим розумом я схиляю голову,
перед великим серцем —  ...» Що мав на увазі автор?
а) спину;
б) коліно;
в) душу;
г) поставу;
д) плечі.  
15. У якому зі слів пропущено не ту букву, що в решті?
а) вони кле…ть;  
б) вони тул…ть;  
в) вони ліпл…ть;
г) вони кол…ть;
д) вони трус...ть.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали
16. Одне із цих імен відрізняється від решти. Яке?
а) Олесь;
б) Юлій;
в) Віктор;  
г) Валентин;
д) Андрій.
17. Тільки одна з наведених нижче назв кольорів не позначає відтінку синього. Яка?
а) бірюзовий;
б) ультрамариновий;
в) малахітовий;  
г) лазуровий;
д) сапфірний.
18. Знайдіть частку, яка відрізняється від решти своїм
значенням:
а) ультра;
б) максі;
в) мікро;  
г) гіпер;
д) макро.
19. Про вироби цього промислу кажуть: «Коли мед, так
і з ковшем», «З однієї діжки і хліб, і пироги». Про
який промисел йдеться?
а) гутництво;
б) дереворит;
в) гончарство;
г) бондарство;
д) ґонтарство.
20. Маємо слова з пропусками. У якому слові пропущено не те, що в інших?
а) тка…кий;     
б) виклада…кий;
в) тюр…кий;    
г) коза…кий;
д) парубо…кий.
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21. Катруся написала в листі бабусі: «Бабусю, блище до
літа я до вас приїду». А як потрібно написати?
а) бабусю, блисще до літа я до вас приїду;
б) бабусю, близче до літа я до вас приїду;
в) бабусю, блишче до літа я до вас приїду;
г) бабусю, блише до літа я до вас приїду;
д) бабусю, ближче до літа я до вас приїду.
22. Який із запропонованих іменників раніше був власною назвою?
а) трико;
б) галіфе;
в) кльош;
г) пончо;
д) бриджі.
23. Яке зі слів не є географічною назвою?
а) Перекотиполе;
б) Гуляйполе;
в) Тернопілля;
г) Дике Поле;
д) Трипілля.
24. В українців існують свої відповідники для наукових
найменувань небесних тіл. Якої з назв не існує?
а) Велика Ведмедиця — Великий Віз;
б) Венера — Вечірня Зірниця;
в) Волосся Вероніки – Волосожар;
г) Лебідь — Хрест;
д) Плеяди — Молочний Шлях.
25. Який із цих виразів правильний?
а) Бабуся вилізла з трамвая на першій зупинці;
б) На якій зупинці ви виходите?;
в) Нам вставати через дві зупинки;
г) Де ви злазите з автобуса?;
д) Зараз нам вже сходити з тролейбуса.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів
26. Прочитайте загадку, яку зашифровано в ребусі, і
знайдіть відгадку.

а)
б)
в)
г)
д)

колосок;
соняшник;
картопля;
кукурудза;
кавун.

27. Нещодавно до Національної бібліотеки України
ім. В. I. Вернадського надійшло 89567 нових книг.
Зі скількома новими книгами можуть ознайомитися
читачі?
а)	���������������������������������������������
з вісімдесят дев’ятьма тисячами п’ятсот шіст�
десят сіма;
б) з вісімдесятьма дев’ятьма тисячами п’ятьма
стами шістдесятьма сьома;
в) з вісьмадесятьма дев’ятьма тисячами п’ятьома
стами шістдесятьома сімома;
г) з вісьмомадесятьма дев’ятьма тисячами п’ятьма
стами шістдесятьома сьома;
д) з вісімдесятьма дев’ятьма тисячами п’ятсот
шістдесятьма сімома.
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28. Яка українська гра посіла почесне місце серед винятків з правил про відмінкові закінчення?
а) гра в жмурки;
б) гра в довгої лози;
в) гра в квача;
г) гра в хованки;
д) гра в класики.
29. Хто з названих авторів нагороджений Шевченківською премією за те, що «відкрив дітям у своїх прозових творах дивний і чарівний світ природи»?
а) Є. Гуцало;
б) В. Винниченко;
в) С. Черкасенко;
г) С. Васильченко;
д) В. Нестайко.
30. В українській вишивці рослинний орнамент має своє
символічне навантаження. Що уособлюють листок і
квітка на рушнику?
а) нареченого й наречену;
б) богів і людей;
в) рідню й односельців;
г) новонароджених хлопчиків і дівчаток;
д) барвінок і мальви.
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