МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОНЯШНИК»

ЗАВДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ГРИ

5-6
клас

-2015
5-6 клас (1 бал)
1. Скільки слів серед поданих нижче не є
«родичами» гусаку?
Гусар, гусеня, загуснути, гусячий, гусениця, гуслі, гуска.
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.
2. Якою не може бути буква?
а) великою;
б) приголосною;
в) прописною;
г) кириличною;
д) грецькою.
3. Про лося кажуть сохатий, тому що він
а) має розгалужені роги;
б) має довгу голову;
в) має рухливі вуха;
г) може швидко бігати;
д) харчується переважно гіллям.
4. Кіновар, сурик, бакан – це назви

а) тварин;
г) танців;

б) фарб;
д) птахів.

в) страв;

5. Класний керівник Валентина Миколаївна зауважила, що вчинок Миколи був одіозним, тобто
а) неймовірним;
б) сміливим;
в) смішним;
г) неприємним;
д) справедливим.
6. Який бог береже родинну злагоду, кохання, шлюб?
а) Сварог;
б) Перун;
в) Ладо;
г) Дажбог;
д) Велес.
7. Прочитайте приказки:
Де срібліє … – там здорова водиця;
така правда, як на … груші;
…як трава лугова: ти її покоси, а вона знову
виросте.
Знайдіть на фото рослину, назву якої пропущено в наведених приказках.
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8. У відомій українській народній пісні
Іванко в’ється за Галею
а) вужиком;
б) барвінком;
в) стрічечкою;
г) в’юном;
д) струмочком.
9. У якому з висловів пропущено не таке
саме слово, що в решті?
а) пропустити крізь ...;
б) мати ... (на когось);
в) водити за ..;

г) скалити ...;
д) ... продавати.
10. Це може бути важким, але не може бути тяжким.
а) голова;
б) людина;
в) погляд;
г) відро;
д) електровоз.
11. Серед поданих нижче слів знайдіть
«зайве».
а) берегти;
б) оберіг;
в) обережний;
г) прибережний;
д) збереження.
12. Коли людина що-небудь вигадує, то про
неї кажуть, що вона розказує казочку про
а) сіру шийку;
б) кривеньку качечку;
в) рожеве слоненя;
г) курочку рябу;

д) білого бичка.
13. У народі цей місяць називають переплітень, краснець, водолій, пустун, але є
ще одна не менш цікава назва – лелечник.
Сучасна ж назва цього місяця
а) вересень;
б) серпень;
в) квітень;
г) травень;
д) червень.
14. Закликаючи воїнів до битви, говорив їм:
«... Мертві сорому не мають»
а) Ігор;
б) Святослав;
в) Ярослав;
г) Володимир;
д) Ярополк.
15. Свято Першого снопа має ще назву
а) обжинки;
б) оранка;
в) зажинки;
г) толока;
д) косовиця.

5–6 клас (3 бали)
16. Яких городян не існує?
а) полтавчан;
б) сумчан; в) харківчан;
г) киян;
д) вінничан.
17. Яке із зазначених нижче слів ніколи
не вживається в однині?
а) сандалі;
б) коноплі;
в) ласти;
г) луки;
д) хащі.
18. У якому словосполученні слово туш
вжито неправильно?
а) намальований тушшю;
б) гучним тушем;
в) блакитної туші;
г) найкращій туші;
д) вітальної туші.
19. Загальновідомо, що бджільництвом в
Україні займалися здавна. На території
Київської Русі бджільництво як промисел
прослідковується з Х ст. нашої ери. Знай-

діть з поданих нижче варіантів «зайве»
слово, що не має відношення до бджільництва.
а) борть;
б) колода;
в) димар;
г) дуплянка;
д) ятір.
20. Відрізняємо міфи від легенд і переказів
за тим, що тільки міфи
а) створювалися колективно;
б) зображували боротьбу добра й зла;
в) не мали конкретного автора;
г) зображували лише фантастичні події;
д) могли мати варіанти твору.
21.Хто насправді отримає негоже за версією українського прислів’я «На тобі … , що
мені негоже»?
а) жебрак;
б) дядько;
в) небіж;
г) Бог;
д) друг.
22. У якому із поданих нижче прислів’їв
пропущено не те слово, що в решті?
а) Язик до ... доведе.

б) На городі бузина, а в ... дядько.
в) Пропав, як швед під ... .
г) Дурний і в ... не купить розуму.
д) Тільки й рідні, що в ... Химка.
23. Прочитайте віршик і скажіть, у скількох
словах замість крапок треба поставити літеру и.
Ми з Оверком друж...мо,
жив...мо – не туж...мо:
разом ход...мо до школи,
поруч в класі сид...мо,
разом з школи ід...мо
і не свар...мось ніколи.
Ми з ним діл...мось усім,
бо на те ж ми й друзі з ним!
					
І. Муратов
а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5;

д) 6.

24. За яку характеристику можна образитися?
а) не має лою в голові;
б) розуму як наклано;

в) всі розуми поїв;
г) трохи зорі з неба не знімає;
д) живого ума.
25. РЕБУС. Одне із зашифрованих нижче
слів відрізняється від решти за своєюфункцією. Знайдіть його.
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5–6 клас (5 балів)
26. Він буває селянським, шляхетським, козацьким, а також київським, полтавським,
чернігівським. Його роблять на квасі чи воді, з квасолею, або рибою, або грибами. Його увічнено в сталих висловах: сідайте …
увати, давайте вже до…имо цей клапоть, чи я
тобі межу переорав, чи я тобі в … начхав?
Яким переважно буває його колір?
а) жовтим;
б) білим;

в) червоним;
г) сірим;
д) помаранчевим.
27. Як учасниця весільних обрядів ця рослина відома ще з часів Київської Русі. Вінок з неї використовують і на похоронах,
і на хрестинах, і на святі врожаю, і на весіллі; також вінок над дверима гарантує
оселю від проникнення злої сили. На якому малюнку зображено цю рослину?
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28. Хто з названих нижче істот має свою«пару»?
а) муха;
б) куниця;
в) щука;
г) вівця;
д) черепаха.
29. У Панаса – гуска, у Федора – кобила, а
хто в Сидора?
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30. Це ілюстрація до української народної казки «Лисичка і Журавель».
На ній зображено, що
Журавель пригощає лисичку стравами із глечика. В одному ж із варіантів казки читаємо: «Журавель наварив м’яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те
на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко
з вузькою шийкою та й поставив на столі перед
Лисичкою». А як насправді ви-глядає горнятко?
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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ШОСТІЙ МІЖНАРОДНІЙ
ПРИРОДОЗНАВЧІЙ ГРІ

що відбудеться
** ГРУДНЯ 2015 року

www.gra-sonyashnyk.com.ua

vk.com/gra_sonyashnyk,

facebook.com/sonyashnyk.gra

