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5–6 класи (1 бал)
1. На якій зі світлин можна впізнати столицю
нашої держави?
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2. Про час не можна сказати, що він
а) минає;
б) іде;
в) лежить;
г) біжить;
д) спливає.

3. Кого ловлять неуважні?
а) сорок; б) ґав; в) горобців; г) комах; д) шпаків.
4. Усе із зображеного нижче може бути свіжим.
А що може бути й черствим?
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5. Згідно з давньою гуцульською традицією,
цей музичний інструмент треба виготовляти
зі смереки-громовиці, тобто дерева, у яке влучила блискавка. Між іншим, завдяки його розмірам і формі цей інструмент занесено до книги рекордів Гіннеса. Знайдіть його зображення.
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6. Походження назви цього місяця одні науковці пов’язують із масовим цвітінням маку й півонії, другі – з дозріванням суниць і черешень,
треті – з масовим розплодом гусені, четверті –
з активним відкладанням бджолиними матками личинок, п’яті – з назвою сокоживної комахи. Цей місяць
а) квітень;
б) червень;
в) липень;
г) серпень;
д) вересень.
7. Як в Україні назвали б іспанця Хуана, француза Жана, англійця Джона й поляка Яна?
а) Ігорем;
б) Яковом;
в) Євгеном;
г) Іваном;
д) Хомою.
8. Українська мова запозичила багато слів з
мов народів-сусідів.
Прочитайте кримськотатарські слова й доберіть відповідні їм зображення.
Yüzüm (вимовляємо юзюм).
Qabaq (кхабакх).
Kestan (кестан).
Leylek (лейлек).
Yasemen (ясемен).
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9. Про кого йдеться в рядках історичної пісні?
В Цареграді на риночку
Та п’є Байда мед-горілочку;
Ой п’є Байда та не день, не два,
Не одну нічку та й не годиночку…
а) Василя-Костянтина Острозького;
б) Дмитра Вишневецького;
в) Петра Конашевича-Сагайдачного;
г) Богдана Хмельницького;
д) Івана Сірка.
10. Який числівник пропущено у фразеологізмах:
господиня: … городи – одна диня;
жінка за … угли хату держить, а чоловік – за один;
… мішки всячини?
а) два; б) три; в) чотири; г) п’ять; д) шість.
11. Якими не можуть бути порічки?
а) білими;
б) жовтими;
в) червоними;
г) чорними;
д) зеленими.
12. Який твір в українській дитячій літературі
змушує вирішувати граматичні завдання?
а) І. Ющук «Троє на Місяці»;
б) В. Королів-Старий «Хуха-Моховинка»;
в) В. Чемерис «Аравійська пустеля»;

г) М. Йогансен «Собака Джан»;
д) В. Шевчук «Панна квітів».
13. Вони бувають дзвінкими та глухими, губними та зубними, а не бувають
а) твердими;
б) наголошеними;
в) м’якими;
г) сонорними;
д) пом’якшеними.
14. Одна з поданих назв міст відрізняється від
решти за граматичною категорією. Яка саме?
а) Суми;
б) Черкаси;
в) Прилуки;
г) Бровари;
д) Полтава.
15. Згідно з відомостями «Малоросійського гербовника», цей птах був зображений на гербах
родин Тройницьких, Базилевських та Драгомирових, де він уособлював владу та мудрість.
Натомість в українській народній творчості цей
птах є символом горя, смерті. Про якого птаха
йдеться?
а) голуба;
б) грифа;
в) сорокопуда;
г) крука;
д) журавля.

5–6
5–6 класи
класи (3
(3 бали)
бали)
16. Який вислів відрізняється від інших за способом увиразнення змісту?
а) Правда та кривда – як вогонь та вода.
б) Порожня бочка гучить, а повна мовчить.
в) Рання пташка росу п’є, а пізня сльози ллє.
г) Світлий розум, щире серце у дорозі не спіткнеться.
д) Розумний мовчить, коли дурень кричить.
17. У якому рядку фразеологізми підібрано не
за тим принципом, що в інших?
а) зійти з рівної дороги – обминати десятою дорогою;
б) показати очі – вистромити носа;
в) попасти на слизьке – влипнути як муха в мед;
г) пашіти вогнем – пекти раків;
д) приставати реп’яхом – наступати на горло.
18. У цьому циклі поезій налічується 13 віршів,
серед яких поезія «Садок вишневий коло хати», створена в ув’язненні. Назвіть місто, де
було написано цей твір.
а) Переяслав;
б) Моринці;
в) Петербург;
г) Орськ;
д) Оренбург.

19. Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенням, крім одного. Знайдіть це
слово.
а) біль; б) міра; в) віла; г) бона; д) філа.
20. Вони варили куліш і купували сіль, визволяли наречених і гуляли на весіллі. А ще вони
а) картоплю копали;
б) побратимів рятували;
в) гречку сіяли;
г) інопланетян зустрічали;
д) Америку відкривали.
21. Про що йдеться в описі історичної пам’ятки?
«У верхньому ярусі зображено в центрі двох чоловіків, які латають кожуха. Навколо них – вервечка
свійських тварин із приплодом – символ добробуту
й достатку. Нижній ярус утілює одвічну боротьбу за
життя між тваринами: коней долають кровожерні
грифони, лев і леопард полюють на дикого кабана
й оленя, собаки женуться за зайцем».
а) браслет з Мізинської стоянки;
б) скіфську пектораль;
в) златник Володимира Великого;
г) мозаїку Софійського собору;
д) мініатюру з Остромирового євангелія.

22. Якщо записати назви місяців за алфавітом,
який із них буде стояти другим у цьому списку?
а) перший весняний місяць;
б) третій літній місяць;
в) другий зимовий місяць;
г) перший осінній місяць;
д) третій весняний місяць.
23. Мати, яка насіяла чорнобривців у відомій
українській пісні, ще й навчила дитину співати
а) колядки;
б) коломийки;
в) веснянки;
г) колискові;
д) щедрівки.
24. Східні слов’яни мали цікавий обряд: на початку осені вони проводили поховання пташиного крила. Таким чином наші пращури прощалися з теплом та проводжали птахів, прохали їх передати звістку душам предків. Назва
місця, куди летіли птахи, у сучасній українській мові стала загальною. Назвіть це слово.
а) Гіперборея;
б) Вирій;
в) Шамбала;
г) Атлантида;
д) Лукомор’я.

25. Це не є частиною будівлі.
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5–6 класи (5 балів)
26. Серед поданих слів, записаних навпаки,
оберіть та поставте в дужки таке, що буде закінчувати слово, яке стоїть перед дужками, і
починати слово, продовження якого подано
після дужок: г(...)ета.
а) сіл;
б) кам;
в) буз;
г) діл;
д) кар.

27. Фразеологізми плювати в стелю, лежні справляти, сидіти склавши руки є синонімами. На якому з поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням?
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28. Подивіться на групу слів:
крило (краб) битва.
Розгадавши секрет, оберіть, яке слово має стояти в дужках у групі
омлет (...) ручка.
а) море;
б) рота;
в) рука;
г) урок;
д) омар.
29. Громадяни Давнього Риму дарували це гостям як символ дружби. В Індії людину, яка зрадила друга, називали зрадником цього. В Ефіопії друзі при зустрічі давали полизати один
одному шматочок цього. У багатьох країнах
Сходу був звичай скріплювати цим угоди. Турецькою мовою це називається туз. В Україні
це віддавна цінувалося на вагу золота, було
дорогим подарунком, уважалося символом гостинності, предметом лікувальної магії, народної медицини. Йдеться про
а) цукор;
б) сир;
в) масло;
г) сіль;
д) хліб.

30. Одне з київських видавництв завдячує своєю назвою Григорієві – головному героєві твору відомого українського письменника. Лише
цей набір звуків спромігся засвоїти хлопчик
після року навчання в школі. Назвіть автора
твору.
а) Іван Багряний;
б) Іван Франко;
в) Іван Котляревський;
г) Іван Нечуй-Левицький;
д) Іван Андрусяк.

