Код закладу
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5-6 класи ( 1 бал )
1. Хто допоміг Івасику-Телесику врятуватися від
Зміївни?

а)

б)

в)

г)

д)

2. Ім’я фарбованого Лиса з однойменної казки Івана
Франка
а) Данило;
б) Кирило;
в) Микита;
г) Микола;
д) Степан.
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3. Навесні на цьому дереві, що є одним із українських
народних символів, зацвітають «котики».

а)

б)

г)

в)

д)

4. Бабуся передала Василькові на гостинець цукерки,
які той дуже любить. Хлопчик зателефонував
подякувати й сказав, що цукерок залишилось уже
дуже мало, просто кіт …
а) нанявчав;
б) намуркотів;
в) насміявся;
г) намурмотів;
д) наплакав.
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5. Якщо друзі посварилися, то про них скажуть, що
вони розбили …

а)

б)

в)

г)

д)

6. Один із цих іменників зазвичай не використовується
у формі множини.
а) вітер;
б) спека;
в) туман;
г) дощ;
д) холод.

7. Який птах із сучасного українського мультфільму
розказував про пригоди Котигорошка та його друзів, а
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також був їх безпосереднім учасником?

а)

б)

г)

в)

д)

8. «Він був добрий стельмах, робив панам і селянам
вози, борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші»
(І. Нечуй-Левицький). Із уривка ми дізнаємося про ремесло стельмаха. У якому рядку правильно співвіднесено назву ремесла та продукт його виробництва?
а) кравецтво – полотно;
б) столярство – ослін;
в) стельмаство – скриня;
г) теслярство – колесо;
д) бондарство – сани.
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9. Яке слово записано неправильно?
а) хвіст;
г) хвартух;

б) хвилина;
д) хвіртка.

в) хвоя;

10. У багатьох європейських країнах у давні часи
різдвяну ялинку прикрашали іграшками з особливого
матеріалу – у пам’ять про Ісуса Христа. В одній з
українських казок господарі тварини, що виготовлена
з цього ж матеріалу, отримують завдяки їй мед та
свійську пташку. Про який матеріал ідеться?
а) дерево;
в) тканину;
д) смолу.

б) солому;
г) папір;

11. «І приїхав князь печенізький до ріки, і викликав
Володимира, і сказав йому: «Ти випусти свого мужа,
а я – свого. Нехай обидва борються. І якщо твій муж
ударить моїм, то не будем воювати три роки, якщо
ж наш муж ударить вашим, то будем воювати три
роки». Володимир же, вернувшись у табір, послав по
табору бирича, говорячи: «Чи нема такого мужа,
який би взявся з печеніжином боротися?» – І не
знайшовся такий аніде»… Проте знайшли русичі
воїна, і переміг він. Володимир на честь перемоги
заклав на тому броді город і назвав його Переяславлем:
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від «перейняв славу отрок той». Як звуть героя, який
переміг печеніга й подвиг якого увічнено зокрема
в однойменних українських мультиплікаційних
фільмах?
а) Котигорошко;
б) Микита Кожум’яка;
в) Свенельд;
г) Святослав Ігорович;
д) Івасик-Телесик.

12.

Закінчіть прислів’я: На городі бузина, а в Києві…

а) бабка;
б) горобина;
в) дядько;
г) батько;
д) свитка.

13. Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні
мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, які
«живуть» лише в українських творах. Укажіть рядок з
ім’ям персонажа, що є тільки українським.
а) Баба-Яга;
б) Івасик-Телесик;
в) Хлопчик-Мізинчик;
г) Кіт у чоботях;
д) Попелюшка.
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14. Як відомо, цей звичай пов’язаний з днем зимового
сонцестояння. Уважалося, що в цей день Сонце з’їдає
змій Коротун. Усесильна богиня Коляда в дніпровських
водах народжувала нове сонце – маленького Божича.
Язичники намагалися захистити новонародженого та
проганяли Коротуна. Потім ходили від хати до хати,
щоб сповістити людей про народження нового сонця.
Ідеться про історію звичаю
а) щедрування;
в) закликання весни;
д) засівання.

б) колядування;
г) задобрювання русалок;

15. Лінгвіст, письменник В’ячеслав Васильченко,
досліджуючи значення деяких архаїчних слів, що
входять до складу фразеологізмів, назвав статтю так:
«Повертай голоблі», щоб не «облизати макогона». Що
означає заголовок цієї статті?
а) зміни напрямок свого руху, щоб не зазнати невдачі;
б) багато працюй, щоб не потрапити в економічну
залежність;
в) пильно стеж за ситуацією, щоб не бути ошуканим;
г) доведи здатність працювати, щоб не залишитися поза
грою;
д) упевнено йди до мети, щоб не мучили докори
сумління.
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5-6 класи ( 3 бали )
16.

Яке зі слів за змістом «випадає» з поданого ряду?

а) автокар;
в) автокран;
д) автобаза.

б) автодром;
г) автограф;

17. До якої пари поданих слів можна скласти ще
одне повнозначне слово?
а) насос – сосна;
в) зубок – козуб;
д) село – осел.

18.

б) сила – лиса;
г) сокіл – лісок;

Що позначає крилатий вислів ходити гоголем?

а) ‘бути талановитим, як відомий письменник’;
б) ‘ходити перевалюючись, гордо задерши голову’;
в) ‘ходити зігнувшись’;
г) ‘ходити з опущеною головою’;
д) ‘ходити руки в боки’.

19. Серед зашифрованих імен міфічних героїв
знайдіть того, із ким порівнюють Котигорошка, героя
однойменної української народної казки.
а) ЙЕССІДО;
б) НОДЙЕСОП;
в) ЛКАРЕГ;
г) СВЕЗ;
д) ЙЕТЕМОРП.
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20. Слово мавпа зазвичай уживають у жіночому
роді, але рідше можлива й форма чоловічого, якщо
йдеться про самця. Знайдіть її серед поданих
варіантів.
а) мавп;
б) мавпин;
в) мавпир;
г) мавпій;
д) мавпак.

21. Один із зображених фразеологізмів має значення
‘обманювати’. Який?

а)

б)

в)

г)

д)
10

22. В українському анімаційному фільмі 2005 р. від
«пластилінового генія» Степана Коваля йдеться про
те, що «голодне зло» оселилося в хаті хороших ґазд, від
чого господарство почало занепадати. Ім’я зла й назва
однойменного мультфільму
а) Бідність;
б) Біда;
в) Злидні;
г) Лихо;
д) Занепад.

23. У якому рядку кожне зі слів має по кілька НЕ
пов’язаних між собою значень?
а) термін, лама, туш, поле;
б) запливти, лава, став, ефект;
в) бал, батарея, перекладати, долі;
г) палати, чайка, мул, екран;
д) атлас, обід, громада, квіт.

24. Яке зі слів за змістом «випадає» з поданого
ряду?
а) переїсти;
б) пересолити;
в) переклеїти;
г) переборщити;
д) перевтомитися.
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25.

Розумного й кмітливого князя звали

12

5-6 класи ( 5 балів )
26. Прочитайте японські сполуки в українській
транскрипції та їх переклад.
санкен-но коя – три хатинки;
рокукен-но усагі – шість хлівів;
рокухон-но куда – шість труб;
дзюгохон-но сао – п’ятнадцять жердин;
дзюгомай-но сімбун – п’ятнадцять газет;
санмай-но сара – три тарілки.

Як перекласти японською мовою словосполучення:
шість аркушів – п’ятнадцять будинків – три олівці,
якщо: сан – три; року – шість; дзюго – п’ятнадцять;
камі – аркуш; із – будинок; емпіцу – олівець.
а) року камі – дзюго із – сан емпіцу;
б) року-но камі – дзюго-но із – сан-но емпіцу;
в) рокукен-но камі – дзюгохон-но із – санмай-но емпіцу;
г) рокумай-но камі – дзюгокен-но із – санхон-но емпіцу;
д) рокухон-но камі – дзюгомай-но із – санкен-но емпіцу.

27.

Подивіться на рядки літер.
Ж
Ї
…

Ї
…
Р

…
Р
Ф

Якої літери бракує в кожному рядку?
а) С;
б) Н;
в) М;
г) П;
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д) О.

28. У відомому мультиплікаційному фільмі «Живбув пес», створеному 1982 року за мотивами української
народної казки, Пса жодного разу не називають за
кличкою, хоча вона в нього була, і звали його
а) Бровко;
б) Рябко;
в) Малюк;
г) Сірко;
д) Дружок.

29. У якій парі іменників зміна закінчень не впливає
на значення слів?
а) клина – клину;
б) булата – булату;
в) джина – джину;
г) плота – плоту;
д) листопада – листопаду.

30. Декоративно-ужиткове
мистецтво
України
надзвичайно різноманітне. Писанкарство, витинання,
різьблення, плетіння з соломи, гончарство та ін.
дарують нам просто неймовірні витвори. У якому рядку
наведено зображення відповідно до названих видів
декоративно-ужиткового мистецтва?
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а)

б)

в)

г)

д)
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