ЗАВДАННЯ
Всеукраїнської українознавчої гри
«Соняшник»

5–6 класи

Завдання, що оцінюються в 1 бал
1.

Які з наведених слів є спільнокореневими зі
словом малюнок?
1) малювати; 2) маленький; 3) маляр; 4) мальовничий; 5) малятко.
а) 1, 3, 4;
б) 2, 5;
в) 1, 5;
г) 2, 3.

2.

Яке з поданих слів зайве?
1) гарно; 2) чудесно; 3) марно; 4) прекрасно;
5) добре.
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 5.

3.

Порахуйте, скільки разів звук [р] зустрічається в скоромовці
Бурі бобри брід перебрели,
забули бобри забрати торби.
а) 6;
б) 4;
в) 8;
г) 5.

4.

Який вислів відрізняється від інших?
а) Золоті жолуді зовсім пожовтіли.
б) Ходить посмітюха по сміттю з посмітюшатами.
в) Коси золоті в дівчини і намисто з горобини.
г) На полі повно кіп з полукіпками накопичено.

5.

Яке слово за змістом випадає з ряду?
а) подоляни;
б) чугуївці;
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в) буковинці;
г) поліщуки.
6. У якому з рядків усі слова можуть належати і
до дієслів, і до іменників?
а) три, край, звір;
б) гори, коти, цілі;
в) пила, поза, ніж;
г) війни, насип, дати.
7.

Знайдіть у реченні з вірша М. Драй-Хмари «Переписувач» прикметники. Скільки їх?
На чистім аркуші, перед вузьким вікном,
старанно літери виводить він пером,
вставляючи межи їх чорними рядками
один червоний ряд; усякими квітками
та різнобарвними голівками птахів...
а) три;			
в) п’ять;
б) чотири;		
г) шість.

8.

Знайдіть числівник:
а) двійка;
б) десятий;
в) пара;
г) чверть.

9.

У якому зі слів пропущено не ту букву, що в інших?
а) пр...амбула;
б) пр...йскурант;
в) пр...тензія;
г) пр...вілей.

10. Яке з поданих слів записано неправильно?
а) військовозобов’язаний;
б) військово-полонений;
в) стодвадцятип’ятирічний;
г) суспільно корисний.

11. Що робив головний герой української народної
пісні «Розпрягайте, хлопці, коней», поки чекав
на дівчину?
а) збирав вишеньки;
б) поливав яблуньку;
в) копав криниченьку;
г) напував коня.
12. На яке свято виконується вертеп?
а) Новий рік;
б) Різдво;
в) Великдень;
г) Водохреща.
13. Якої національності не існує?
а) українка;
б) росіянка;
в) китайка;
г) грузинка.
14. Що назвали у Києві на честь Либідь, сестри
Кия, Щека та Хорива?
а) гору;
б) річку;
в) вулицю;
г) площу.
15. Назва козацьких славнозвісних чайок походить
від тюркського «чаїк-чаїк», що означає:
а) човен;
б) птах;
в) напій;
г) сірник.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали
16. У якому з поданих слів правильно визначено
корінь?
а) пролісок;			
в) прислівник;
б) прийти;			
г) супутник.
17. Подано слова: 1) вия; 2) лівиця; 3) палець; 4) шия;
5) перст; 6) шуйця; 7) десниця; 8) правиця.
Слова палець і перст складають пару. Так само
можна утворити пари з інших слів. Із яких саме?
а) 2 з 8, 1 з 4, 6 з 7;
б) 1 з 4, 2 з 6, 7 з 8;
в) 1 з 2, 4 з 6, 7 з 8;
г) 1 з 6, 2 з 7, 6 з 8.
18. Подано слова: одинадцять, олень, український,
листопад, посередині. У якому рядку наголос в
усіх словах розставлено правильно?
а) одèнадцять, олåнь, укрàїнський, листîпад,
посередèні;
б) одèнадцять, îлень, український, листîпад,
посåредині;
в) одинàдцять, îлень, український, листопàд,
посерåдині;
г) одинàдцять, олåнь, український, листîпад,
посередèні.
19. Продовжіть народну мудрість: «Слово – не
пташка, сопілка – не ...».
а) іграшка;
б) музика;
в) інструмент;
г) пісня.
20. Яке слово не є спільнокореневим зі словом корова:
а) коровай;			
в) корівник;
б) кров;			
г) Покрова.

21. Слова якого рядка відрізняються від інших за
граматичною ознакою?
а) метро, кіно;
б) пальто, ситро;
в) кафе, шасі;
г) шосе, хобі.
22. Продовжіть українське прислів’я «Не бачить
сова, яка …».
а) сяка; 			
в) сама;
б) така; 			
г) ряба.
23. Що відзначається 9 листопада?
а) День Соборності України;
б) День української писемності;
в) День рідної мови;
г) День Збройних сил України.
24. У мене є одне кохання,
котре не зраджу я вовік;
росло воно не день, не рік,
а ізо мною виростало
і квіткою рясною стало...
Не одцвіте моє кохання,
а буде в серці до сконання.
(В. Самійленко)

Як називається такий різновид вірша?
а) сонет;
б) фігурний вірш;
в) катрен;
г) акровірш.
25. Із чого робили кольорових мишей у вірші Ліни
Костенко?
а) із пластиліну;
б) із кольорового паперу;
в) із білих мишей;
г) із сухого листя.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів
26. На виставу до лялькового театру прийшли
63 учні – ... дівчина і ... хлопці. Скільки хлопців
було на виставі?
а) 9;			
в) 54;
б) 21;			
г) 42.
27. Як називається вислів, який тут зашифровано?

а)
б)
в)
г)

скоромовка;
приказка;
лічилка;
загадка.

28. На Купайла не шукали:
а) папороть;
б) чорнобильник;
в) іванівську росу;
г) червону руту.
29. Пригадайте назви осіб за професією та родом
діяльності: бровар варить пиво, бондар робить
діжки, швець шиє та лагодить взуття. Чим займається стельмах?
а) шиє устілки;
б) робить посуд;
в) настилає підлогу;
г) робить вози.

30. Знайдіть слово, яке відрізняється від інших за
способом творення.
а) саржа;
б) лавсан;
в) поплін;
г) віскоза.

