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Збірник тестових завдань з української мови та математики за курс 

початкової школи. 

 
Посібник містить різнорівневі завдання з української мови та 

математики для учнів початкових класів. 

 
Матеріал посібника може використовуватися вчителями-прак- 

тиками на уроках української мови та математики (як додаткові 

завдання) на уроках і в позаурочний час. 

 
У п'ятому виданні до збірника увійшли завдання, що відповідають  

новій програмі. 

 
Пропоновані завдання сприятимуть розвитку інтелектуальних та 

пізнавальних здібностей молодших школярів. 



Рецензенти: 

 

Ребрик Н. Й. – кандидат філологічних наук, старший викладач ка- 

федри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін 

ЗІППО; 

 
Сігетій І. П. – старший викладач кафедри методики викладання 

природничо-математичних дисциплін ЗІППО; 

 
Кірик М. Ю. – методист кабінету дошкільної та початкової освіти 

ЗІППО; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Гімназія , 2021 

(електронна версія) 



ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

 
 
 

 

икликати бажання учня до творчості на уроці та в позауроч- 

ний час – головна мета видання збірника. 

Збірник дозволить вчителю спрямовувати свої вміння на все- 

бічний розвиток особистості молодшого школяра через прищеплення  

інтересу до предмета, розвиток вміння і бажання самостійно 

здобувати знання та застосовувати їх на практиці. 

Запропоновані завдання з української мови дозволять перевірити 

рівень сформованості мовних умінь, загальних знань з різних 

розділів української мови. 

Вправи і задачі з математики сприятимуть розвитку математичної 

інтуїції, стимулюватимуть допитливість молодіших школярів, 

сформують уміння використовувати свої знання на практиці. 

Учні молодших класів мають природну допитливість щодо світу та 

свого місця в ньому, і тому пропонований посібник допоможе їм у 

цьому. Цікаві розвивальні завдання з природознавства зроблять 

уроки з курсу «Я і Україна» більш цікавими та ефективними, 

сприятимуть розвитку в учнів розумових і творчих здібностей, 

підвищенню їх пізнавальної активності. 

Посібник укладений також з метою підготовки до вступних 

випробовувань учнів початкових класів в Ужгородську класичну 

гімназію. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
 

Фонетика. Будова слова. Словотвір 

1. У слові яблуня є: 

а) 6 звуків і 6 букв 

б) 7 звуків і 8 букв 

в) 5 звуків і 6 букв 

г) 7 звуків і 6 букв 

 

2. У слові щирість є: 

а) 7 букв і 6 звуків 

б) 7 букв і 7 звуків 

в) 6 букв і 7 звуків 

г) 6 букв і 6 звуків 

 

3. У якому рядку у всіх словах слід замінити букву г на ґ? 

а) герой, голос, гума, гава 

б)гедзь, ганок, гуля, агрус 

в) гукати, гелготати, легінь, гербарій 

г)гори, граматика, гімназія, дзига 

 

4. Буквосполучення йо на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

а) під..мний, л..тчик, кра..вий, ..гурт 

б) зна..мий, ра..н, павіль..н, га..к 

в) оши..к, во..вничий, сер..зний, кол..ровий 

г)ма..рить, ..дистий, бо..вий, с..мий 

 

5. Буквосполучення ьо на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

а) медал..н, тр..х, бул..н, с..годні 

б) т..хкає, Ковал..в, л..н, дз..б 

в) міл..н, павіл..н, с..мий, пол..вий 

г) л..тчик, схвил..ваний, пен..к, сер..зний 

 

6. М’який приголосний є в кожному слові рядка 

а) грюкати, вовчиця, ніжка, рука 

б) м’ята, тюльпан, будяк, рояль 

в)чорнило, зілля, мідь, боєць 

г)голубінь, смородина, лінь, культура 

 
7. Укажіть слова, у яких пишеться буква ґ : 

а)(г, ґ) арантія, (г, ґ) уля, (г, ґ) ай, (г, ґ) арбуз 



б) (г, ґ) раматика, (г, ґ) уманізм, (г, ґ) рунтовний, (г, ґ) удзик 

в)(г, ґ) валт, (г, ґ) анок, (г, ґ) речний, (г, ґ) ринджоли 

г)(г, ґ) лина, (г, ґ) лей, (г, ґ) ава, (г, ґ) уркіт 

 

8. В усіх словах приголосні лише дзвінкі: 

а) дуби, лебеді, морози, зозуля 

б) сніг, книга, спека, ріка 

в) корабель, хліб, буряк, дзвінок 

г) щедрівка, ліщина, щока, подвір’я 

 

9. Укажіть рядок зі словами,у яких немає глухих приголосних: 

а) дзвінок, персик, паштет, шматок 

б) гай, мороз, льодовий, джерело 

в) гладіолус, родзинки, ялинка, сонце 

г) книга, зошит, сніжок, ніжка 

 

10. Як називаються подані слова? 

Сад, садочок, садівник, посадка 

а) спільнокореневі 

б) близькі за значенням 

в) протилежні за значенням 

г) слова, що мають кілька значень 

 

11. Спільна частина споріднених слів – це... 

а) префікс 

б) корінь 

в) основа 

г) суфікс 

 

12. Літера Я позначає два звуки в усіх словах рядка 

а) ляснути, поява, дев’яносто, яблуко 

б) троянда, надвечір’я, ялинка, колія 

в) м’ята, Ямайка, завдання, узлісся 

г) Євразія, узгір’я, в’язати, обличчя 

 

13. Літера Ю позначає два звуки в усіх словах рядка 

а) під’юджувати, Юпітер,в’юнець, люстерко, 

б) юннат, інтерв’ю, Людмила, дихають 

в) в’юн, ювілей, юнак, Сергію 

г) в’юнкий, люлька, Юрій, юний 

 

14. У кожному слові рядка немає м’яких приголосних 

а) троянда, поле, журба, береза 

б) райдуга, будинок, голова, небо 

в) тканина, стежечка, корова, лопата 

г) цукор, оселя, козак, ложка 



15. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

а) дзвінок, родзинки, дзиґа, кукурудза 

б) ходжу, джунглі, будяк, тінь 

в) відповідь, лялька, оселя, джміль 

г) відзимувати, ґудзик, заметіль, дзвінкий 

 

16. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

а) світлиця, щедрівка, боєць, сором 

б) будяк, м’ята, рояль, дятел 

в) щирість, приятель, зав’язь, оселя 

г) підземний, бджола, рясний, мавпячий 

17. Укажіть правильне твердження: 

а) в українській мові 38 звуків 

б) в українській мові 34 звуки 

в) в українській мові 40 звуків 

г) в українській мові 36 звуків 

18. Які з поданих букв використовуються для позначення двох звуків? 

1) ї, є, у 

2) щ, ї, ю 

3) й, щ, ї 

4) я, є, у 

 
19. У котрому рядку всі букви я, ю, є передають два звуки: 

а) м’якосердя, пляж, твоє, в’юн 

б) яр, півонія, юрба, віяло 

в) працює, шиє, олов’яний, каменяр 

г) розв’язок, футляр, п’ять, яма 

 

20. У котрому рядку всі слова містять літери, що позначають два звуки: 

а) бур’ян, знання, поєднання, поїздка 

б) ясен, щука, дощечка, в’язка 

в) недовір’я, каплиця, кам’яний, кожум’яка 

г) пам’ятка, щока, тополя, сузір’я 

 

21. У котрих словах неправильно поставлено наголос? 

а) оле́ нь 

б) ΄ужгородський 

в) одинáдцять 

г) кóвзанка 

 

22. У котрих словах неправильно поставлено наголос? 

а) читáння 

б) зáгадка 



в) кілóметр 

г) подýшка 

23. У котрих словах неправильно поставлено наголос? 

а) пóм΄илка в) ім’я 

б) сéреда г) вир΄азно 
 

24. Знайдіть рядок, у якому немає помилок у наголошуванні слів 

а) навчáння, вимóва, дрóва, спинá 

б) кілóметр, напáм’ять, чернéтка, нов΄ий 

в) децимéтр, президéнт, апет΄ит, áсфальт 

г) гектáр, інженéр, правóруч, терпýг 

 

25. Знайдіть рядок, у якому немає помилок у наголошуванні слів 

а) подýшка, пóдружка, дóнька, чергóвий 

б) ви́падок, посерéдині, оди́ надцять, чотирнáдцять 

в) кажý, воджý, ідемó, булó 

г) фáртух, кор΄исний, сл΄ина, кóлія 
 

26. У котрому рядку в усіх словах наголошений останній склад 

а) подруга, корисний, завжди, приятель 

б) слина, дошка, донька, старий 

в) новий, черговий, алфавіт, помилки 

г) вірші, дочка, читання, предмет 

 

27. У котрому рядку слова можуть мати подвійне наголошування 

а) пр΄иятель, цемéнт, перéпустка, абéтка 

б) завдáння, читáння, говоріння, малювáння 

в) алфáвіт, літóпис, дванáдцять, рéшето 

г) мáбуть, завжд΄и, зáгадка, помилка 

 

28. У котрому рядку всі слова мають подвійний наголос 

а) авто, акцент, економіст, комплекс 

б) проміння, скибочка, театральний, ужгородський 

в) засуха, літера, алфавіт, оглядач 

г) заголовок, розбір, мабуть, також 

 

29. У котрому рядку правопис слів можна перевірити наголосом? 

а) голубка, дерево, листи, левада 

б) сестра, село, степовий, весло 

в) весна, веселий, зелений, кажан 

г) марево, вечеря, кобзар, розумниця 
 

30. У котрому рядку в усіх словах е, и вимовляються чітко? 

а) тиск, стеля, протест, вечір 

б) земля, чепурний, течія, герой 

в) сигнал, апельсин, лимон, кишеня 



г) пиріг, щебетати, стебло, печаль 

 

31. У котрому рядку в усіх словах наголошений останній склад? 

а) сивина, гречка, оселя, притоки 

б) каблучки, сережки, голуби, кажани 

в) грядки, листки, степи, пироги 

г) весни, радощі, стелажі, села 

32. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок: 

а) осока, ягода, абетка, дія 

б) їду, Оля, очі, учень 

в) олень, океан, туман, арена 

г) країна, п’ятниця, ялина, Ірина 

33. Укажіть слова, у яких помилково позначений перенос: 

а) туман-ний 

б) від-да-ти 

в) буд-жу 

г) за-цві-ли 

34. У якому рядку наявні тільки глухі приголосні звуки? 

а) [т], [ц], [д], [ч] 

б) [к], [п], [т], [х] 

в) [х], [н], [с], [ш] 

г) [ш], [ф], [м], [к] 

 

35. У якому рядку наявні тільки дзвінкі приголосні звуки? 

а) [з], [ж], [б], [г] 

б) [ґ], [п], [д], [в] 

в) [л], [д], [м], [с] 

г) [р], [т], [й], [н] 

 

36. У якому рядку всі приголосні губні? 

а) [дж], [дз], [т], [с] 

б) [б], [п], [в], [м] 

в) [х], [к], [ф], [т] 

г) [н], [ц], [б], [п] 

 

37. У котрому рядку всі приголосні звуки дзвінкі: 

а) [б], [д], [дж], [з] 

б) [ц], [дз], [ж], [в] 

в) [м], [л], [т], [н] 

г) [б], [ф], [й], [р] 

 

38. У котрому рядку всі приголосні звуки глухі: 

а) [д], [с], [ш], [х] 

б) [п], [х], [т], [ф] 



в) [т], [дз], [к], [ш] 

г) [ч], [с], [ш], [з] 

39. У якому рядку усі слова мають два склади: 

а) лінія, зав’язь, оазис, надія 

б) алича, околиця, мелодія, радість 

в) мрія, їжа, оселя, огірок 

г) олень, ірис, овес, язик 

 

40. У якому рядку в усіх словах помилково позначений перенос: 

а) рад-жу, зас-пі-вав, ві-дпуст-ка, гай-ок 

б) зап-ла-ка-ти, ли-мон-ний, ві-джи-ви-ти, ход-жу 

в)ро-зне-сти , ру-ка-вич-ка, олі-я, го-мо-ни-ть 

г) бай-ка, пі-дса-ди-ти, за-ймен-ник, о-се-ля 

 

41. У якому рядку в усіх словах помилково позначений перенос: 

а) ли-мон-ний, ще-дрий, роз-ріс-ся, над-зем-ний 

б) пі-діг-рі-ти, пі-ддер-жати, нес-пин-ний, пі-джи-ви-ти 

в) ра-йон, раннь-ого, у-злі-сся, зад-зво-ни-ти 

г) зай-шов, каз-ка, во-ди-ця, о-зе-ро 

 

42. У котрому рядку в усіх словах усі приголосні тверді: 

а) товар, стежка, буква, любисток 

б) ложка, чашка, дзеркало, число 

в) черевички, щастя, груша, нора 

г) жовтий, автобус, гопак, напруга 

 

43. У якому рядку є тільки трискладові слова: 

а) чайок, лисиця, робота, соловей 

б) сьогодні, знайомий, порція, олівець 

в) вівторок, дорога, тополя, льотчик 

г) листя, картина, малеча, берізка 

44. З яких значущих частин складається слово ніченька? 

а) з кореня, суфікса і закінчення 

б) з кореня і закінчення 

в) з основи і кореня 

г) з кореня, префікса і закінчення 

45. З яких значущих частин складається слово цвяшок? 

а) з основи і закінчення 

б) з кореня, префікса, суфікса і закінчення 

в) з кореня, суфікса і закінчення 

г) з кореня і суфікса 

46. З яких значущих частин складається слово придорожній? 

а) з кореня і закінчення 

б) з префікса, кореня, суфікса і закінчення 



в) з основи і кореня 

г) з префікса, кореня і закінчення 

47. З яких значущих частин складається слово веснянка? 

а) з основи і кореня 

б) з кореня і закінчення 

в) з кореня, суфікса і закінчення 

г) з кореня і суфікса 

Веснянка весна 

48. З яких значущих частин складається слово шкільний? 

а) з кореня і суфікса 

б) з основи і кореня 

в) з кореня, суфікса і закінчення 

г) з основи і суфікса 

 

49. З яких значущих частин складається слово відгук? 

а) з кореня і нульового закінчення 

б) з префікса і основи 

в) з префікса і кореня 

г) з префікса, кореня і нульового закінчення 

 

50. У котрому рядку всі слова мають нульове закінчення? 

а) місто, велетень, велич 

б) дорога, дорого, вітер 

в) день, тінь, вечір 

г) люди, юність, кров 

 

51. У котрому рядку всі слова мають нульове закінчення? 

а) гайок, словник, вікно 

б) птах, сіль, ряд 

в) ніч, лекція, кіт 

г) лектор, лід, читають 
 

52. У котрому рядку всі слова мають нульове закінчення? 

а) горщик, коса, косар 

б) птах, радість, користь 

в) набіг, місце, день 

г) п’ятниця, січень, холодно 

 

53. У котрому рядку всі слова мають суфікс? 

а) писати, хвилина,хмара 

б) співають, горіховий, старий 

в) ніженька, викладач,тихо 

г) заздрість, дерево,авторський 
 

54. У котрому рядку спільнокореневих слів є « зайве » слово? 

а) косити, коса, покоси, закосичити 



б) сон, сонний, сонько, наснитися 

в) людина, людський, людяний, люди 

г) дзвін, дзвонити, дзвінок, дзвонар 

 

55. У котрому рядку всі слова мають суфікс? 

а) дзвінкий, модний, весело 

б) табель, умова, голосний 

в) запис, лісовий,садочок 

г) слухач, слово, пролісок 

 

56. У котрому рядку всі слова мають суфікс? 

а) веснянка, пісня, міцний 

б) блакитний, влітку, сестра 

в) срібло, дерев’яний, колосок 

г) класний, звуковий, тихенько 

 

57. У котрому рядку всі слова мають префікс? 

а) найгірший, предобрий, влітку 

б) замок, підсніжник, трикутник 

в) найкращий, промова, гірський 

г) густий, пролісок, вночі 

 

58. У котрому рядку всі слова мають префікс? 

а) прохання, стрілець, прочитати 

б) увечері, вліво, підземний 

в) відірвати, побажання, льотчик 

г) сестриця, підсніжник, вибір 

 

59. У котрому рядку всі слова мають префікс? 

а) cписати, спізнитися, сором’язливий 

б) медвяний, вибрати, додому 

в) вивезти, покласти, відмова 

г) присудити, лісоруб, вгору 

 

60. У котрому рядку всі слова не мають закінчення? 

а) соло, сьогодні, кіно 

б) подорож, книгарня, ліки 

в) вранці, ніч, лютий 

г) мороз, море, мати 

 

61. Яка схема відповідає будові слова земний? 
 

а) ^ 
 

б) 



в) ^ 

 

62. Яка схема відповідає будові слова підземний? 

а) 

б) ^ 

 

в)┌─ 

 

г) ┌─ ^ 

 

63. Яка схема відповідає будові слова дзвінко? Як – прислівник 

а) ^ 

б) 

 

в) ┌─ ^ 

 

г) ^ ^ 

 

64. Прикметники безхмарний, підводний, засніжений мають таку будову: 

а) 

б) ^ 

в) ┌─ 

г) ┌─ ^ 
 

65. Яке слово відповідає схемі ┌─ ^ 

1) шкільний 

2) пришкільний 

3) припис 

4) школяр 

 

66. Знайдіть слово із суфіксом. 

а) неволя 

б) пречорний 

в) гербовий 

г) безсилий 

 

67. Знайдіть слово із префіксом. 

а) доріжка 

б) порада 

в) осінній 

г) морський 

(за будовою)? 



68. У якому слові є префікс і суфікс? 

а) весняний 

б) прибережний 

в) вишневий 

г) рученька 

 
69. У якому слові є корінь і закінчення? 

а) добре 

б) барвінок 

в) підсніжник 

г) зима 

 

70. У якому слові немає суфікса? 

а) безсмертний 

б) відмова 

в) рибка 

4) зимовий 

 

71. Яке слово має префікс і суфікс? 

а) розписка 

б) розпис 

в) новий 

г) учениця 

 

71. У котрому рядку спільнокореневих слів є «зайве» слово? 

а) косити, коса, покоси, закосичити 

б) сон, сонний, сонько, наснитися 

в) людина, людський, людяний, люди 

г) дзвін, дзвонити, дзвінок, дзвонар 

 

72. У якому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) зима, взимку, зими 

б) зимовий, зимівля, зимовою 

в) зима, зимовий, перезимувати 

г) зимових, земний, земляк 

73. У якому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) вода, на воді, у воді 

б) вода, водити, воджу 

в) вода, підвода, завод 

г) вода, водяний, підводний 

74. У якому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) сад, саду, садом 



б) сад, садити, садовий 

в) сиджу, сидиш, сидить 

г) садівник, садівника, садівникові 

 

75. Знайти рядок із різнокореневими словами. 

а) дуб, дубовий, дубняк, задубіти 

б) польовий, полями, поле 

в) бондар, бондарівна, бондарня, бондарчук 

г) гуснути, гуска, гусінь, густий 

76. Знайти рядок із різнокореневими словами. 

а) дерево, дерев’яний, деревина, деревце 

б) хмари, хмарка, хмаринка, захмарений 

в) дівчина, дівочий, дівчинка, дівчата 

г) берег, прибережний, обережний, оберіг 

77. У котрому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) хвороба, захворіти, захворювання 

б) ціна, цінність, ціною 

в) легкий, легкою, легкість 

г) цікавий, цікавому, цікавість 

 

78. У котрому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) свято, свята, святкуватиму 

б) стіна, настінний, стінка 

в) страх, страхом, пристрашити 

г) любити, любов, любитиму 

 

79. У котрому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) зів’ялий, зів’ялою, зів’ялому 

б) щедрий, щедрість, щедрою 

в) цікавий, цікавому, цікавити 

г) малюнок, маляр, змалювати 

80. У котрому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) вечір, вечірній, надвечір’я 

б) вулиця, вулицею, вуличний 

в) голос, голосом, голоси 

г) вода, водою, підводний 
 

81. У якому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) риба, риби, рибою 

б) рибалити, рибалю, рибами 

в) рибак, рибака, рибакові 

г) риба, рибак, рибалити 

82.Різнокореневими є слова в рядку: 



а) ручка, рукав, рукава 

б) спів, співати, співачка 

в) радість, порада, рядок 

г) мова, мовний, розмовляти 

 

 
 

83. Позначити групу слів, у якій є «зайве» слово. 

а) ліки, лікувати, лікар, лікарня 

б) буквар, буква, бук, букварний 

в) літак, літати, переліт, льотчик 

г) малий, змалку, маленький, малеча 

 

84. Позначити групу слів, у якій є «зайве» слово. 

а) спорт, спортсмен, спортивний, фізкультура 

б) осінь, осінній, підосиновик, восени 

в) ліс, лісник, лісовий, лісництво 

г) береза, березовий, березняк, березня. 

 

85. У якому рядку всі слова спільнокореневі? 

а) сила, сало, село 

б) сила, синій, син 

в) сила, носила, косила 

г) сила, силач, сильний 

 
 

Морфологія. Частини мови 
ІМЕННИК 

 

1. Іменники змінюються: 

а) за родами і відмінками 

б) за родами, числами і відмінками 

в) за числами і відмінками 

г) за родами і числами 

 
 

2. Підмет стоїть у формі: 

а) орудного відмінка 

б) родового відмінка 

в) називного відмінка 

г) кличного відмінка 

 

3. У якому відмінку іменники не вживаються із прийменниками: 

а) у знахідному 

б) у називному 



в) у родовому 

г) у місцевому 

 

4. Визнач іменники, у яких -і- в корені чергується з -е- та -о-: 

а) ліс, вікно, сіно 

б) двір, кінь, стіл 

в) кішка, річка, жінка 

г) дім, сіль, світ 

5. Познач рядок, у якому всі слова є назвами істот. 

а) зірка,світло,цуценя 

б) велосипедист,школяр,звір 

в) річка,поле,гай 

г) світло,школяр,поле 

 

6. Які закінчення мають подані іменники у формі орудного відмінка однини? 

Птиця,вишня,миша,тиша 

а) –єю 

б) –ою 

в) –ею 

г) –ію 

 

7. Які закінчення мають подані іменники у формі орудного відмінка однини? 

Кінь,ніж,лось,кущ 

а) –єм 

б) –ем 

в) –ом 

г) –ію 

 

8. У поданому переліку слів тільки іменниками є: 

а) люди,легенький,туман 

б) любисток,цвіт,маковий 

в) роси,туман,м’ята,цвіт 

г) зелень,ліс,місяць,вони 

 

9. У якому рядку записані іменники середнього роду? 

а) вікно, автомобіль, листя, сонце 

б) знання,насіння, лоша, хлопча 

в) поле, море,гілля, сукня 

г) знання, коріння, Дніпро, село 

 

10. У котрому рядку всі наведені слова - іменники? 

а) літера, галасливий, крик, дощ 

б) воля, соняшник, щедрість, ворота 

в) гнів, лелека, влітку, джміль 

г) крик, вона, молодь, хода 



 

11. У котрому рядку всі іменники подано в формі множини? 

а) степи, гори, узлісся, підйом 

б) буряки, долини, джмелі, іспити 

в) пам’ять, м’ячі, козаки, борщі 

г) степи, гора, підйом, джмелі 

 
 

12. Визнач речення, у якому підмет виражений іменником чоловічого роду у 

формі однини. 

а) На баштані ростуть чудові дині і кавуни 

б) Тече вода з-під явора яром на долину 

в) Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою 

г) У полі при долині, як вийти за село, в живій криниці б’ється прозоре 

джерело 

 

13. У котрому рядку подано слова, які вживаються тільки у формі множини? 

а) черевики, цифри, сани, Карпати 

б) шкарпетки, чергові, граблі, помиї 

в) дріжджі, радощі, окуляри, ворота 

г) двері, дороги, вила, вершки 

 

14. У котрому рядку всі слова є іменниками? 

а) п’ятак, п’ятеро, мало, коли 

б) читанка, відмінник, гнів, біль 

в) коридор, неволя, невільник, багато 

г) трійка, три, потроїти, втрьох 

 

15. У котрому рядку всі іменники чоловічого роду? 

а) біль, кір, насип, Сибір 

б) кір, грип, вікно, степ 

в) велосипед, розпродаж, розпач, щирість 

г) соловей, шофер, день, рослина 

 

16. У котрому рядку всі слова є іменниками? 

а) читання, читач, читанка, читати 

б) білий, біліти, білизна, більше 

в) ліс, лісок, пролісок, лісник 

г) футбол, футболіст, футболити, футбольний 

 

17. У котрому рядку всі іменники жіночого роду? 

а) купіль, мелодія, гуаш, турист 

б) синь, радість, серце, честь 

в) жирафа, путь, морозиво, тінь 



г) сукня, любов, клавіша, жовч 

 

18. У котрому рядку всі іменники середнього роду? 

а) сонце, траса, ім’я, мишеня 

б) цуценя, життя , курча, колосся 

в) коліща, левеня, олівець, молоко 

г) вогнище,насіння, вітер, перо 

 

19. У котрому рядку форма кличного відмінка правильна? 

а) Юрію Васильовичу в) Юрій Васильович 

б) Юріє Васильовичу г) Юрій Васильовиче 

 

20. У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку слід писати з 

подвоєнням? 

а) любов, сіль, піч, мідь 

б) річ, тінь, юнь, молодість 

в) цвіль, відстань, сіль, піч 

г) мудрість, молодь, галузь, лють 

 

21. У якому відмінку вжитий підкреслений іменник? 

Чого ти плачеш, любий синку? 

а) Кл. в б) Р. в в) О. в г) Зн. в 

 

22. У котрому рядку форму давального відмінка вжито неправильно? 

а) Тетяні Петрівні 

б) Марії Михайлівні 

в) Оксані Юріївні 

г) Марті Василівній 

 

23. Визнач рядок, у якому допущено помилку при утворенні відмінкової форми. 

а) Світлани Григорівни, Наталії Петрівни 

б) Ірини Зіновіївни, Світлани Іванівної 

в) Надією Юріївною, Лідіє Іванівно 

г) Тетяно Святославівно, Ользі Петрівні 

 

24. У котрому рядку правильно утворено кличний відмінок? 

а) сестро, доне, брате, батьку 

б) вчителько, вчителю, директоре, секретаре 

в) вовче, соколе, лисе, соловейку 

г) земле, зоре, місяце, вітре 

 

 
 

 

25. У котрому рядку правильно утворено кличний відмінок? 



а) осене, весно, зимонько, морозу 

б) борсуче, юначе, карасю, краю 

в) саду, болю, козаку, юначе 

г) майдану, дубе, журавлю, шахтарю 

 

26. У котрому рядку правильно утворено кличний відмінок? 

а) Львове , Києве, Ужгороде, Дунає 

б) Дніпре, Одесо, Говерло, Харкову 

в) Довбуше, Грицю, Віталію, Петре 

г) Світязю, Тернополю, Чернігове, Донбасу 

 

27. Знайти рядок, у якому відбувається чергування приголосних при творенні 

кличного відмінка 

а) тітка, онука, матінка, братик 

б) мам, тато, дід, баба 

в) козак, моряк, друг, хлопець 

г) школяр, столяр, муляр, тесляр 

 

28. Оберіть речення, в якому виділений іменник стоїть у місцевому відмінку. 

а) Мама купила Оксані портфель 

б) Книга була присвячена боротьбі народу за незалежність 

в) На Оксані була новенька шапка 

г) Народні перекази часто присвячувалися Запорозькій Січі 

 

29. Оберіть речення, в якому виділений іменник стоїть у давальному відмінку. 

а) У гімназії щороку проводиться інтелектуальний конкурс « Мудра Сова». 

б) Козаки зводили курені на Запорозькій Січі. 

в) Гімназії вручено сертифікат-відзнаку за роботу з обдарованими дітьми. 

г) Запорожці перемагали в нелегкій боротьбі. 

 

Прикметник 

30. Відмінок прикметника можна визначити за 

а) запитаннями 

б) родами і числами 

в) іменником, з яким він пов’язаний у реченні 

г) займенником 

 

31. Визнач відмінок прикметників 

Теплим весняним вечором діти поверталися із сусіднього села 

а) О. в. і Р. в. в) Зн. в. і Д. в. 

б) Р. в. і М. в. г) О. в. і М. в. 

 

32. У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають 

закінчення... 



а) -а,-я 

б) –ий, -ій 

в) –е, -є 

г) –а, -е 

 

33. Від яких іменників можна утворити прикметники із суфіксами –ськ, -зьк, - 

цьк? 

а) щастя,весна,осінь, зима 

б) Тернопіль,козак,Україна,Полісся 

в) літо,бадьорість,день,радість 

г) осінь,козак,день,Україна 

 

34. Визначити відмінок прикметників у реченні. 

З калинових вуст молодої дівчини злітає задушевна пісня. 

а) родовий і знахідний 

б) давальний і називний 

в) родовий і називний 

г) місцевий і називний 

 

35. У називному відмінку однини прикметники чоловічого роду мають 

закінчення... 

а) -а (-я) 

б) –ий (-ій) 

в) –е (-є) 

г) –ий (-е) 

 

36. Визначити відмінок прикметників у реченні. 

Хлопчик на калиновій сопілці виводить ніжну пісню. 

а) давальний і знахідний 

б) місцевий і знахідний 

в) родовий і називний 

г) місцевий і називний 

 

37. З якою із груп іменників можна утворити прикметники за допомогою 

суфіксів -ськ--зьк--цьк-? 

а) вугілля,фабрика,спів, море 

б) учитель,хлібороб,Кавказ, козак 

в) область,садок,лікар, вчитель 

г) спів, лікар,хлібороб, сад 

 

38. Від яких іменників утворюються прикметники із суфіксами -зьк-, -ськ-, - 

цьк-? 

а) щастя, весна, яблуко, вугілля 

б) Україна, день, камінь, осінь 

в) козак, учитель, Запоріжжя, гора 

г) вугілля, осінь, Луганськ, зима 



39. Рід, число, відмінок прикметника залежить від роду, числа, відмінка 

а) іменника, з яким він поєднується 

б) інших прикметників 

в) дієслова 

г) займенника 

 

40. Словосполучення прикметників з іменниками весела дівчинка, 

математична задача, золота стрічка належать до 

а) ч. р. б) ж. р. в) с. р. г) спільного роду 

 

41. Словосполучення прикметника з іменниками біля густого лісу, навколо 

фруктового саду, у сірого вовка стоять у формі 

а) Р.в. 

б) Д.в. 

в) М.в. 

г) Зн.в. 

 

42. У котрому рядку всі слова є прикметниками? 

а) молодий, студентський, український 

б) веселий, зимовий, соромно 

в) європейський, прибережний, синь 

г) якісно, невтомний, безмежний 

 

43. Яке закінчення слід записати в прикметниках свіжа, гаряча, вища, пахуча 

в О. в? 

а) -ою б) -ею в) –ою,-ею г) –єю 

 

44. До прикметника дужий підбери рядок синонімів 

а) міцний, сильний, потужний, могутній 

б) дружній, добрий, привітний, благородний 

в) бадьорий, сильний, приємний, веселий 

г) могутній, добрий, сильний, приємний 

 

45. Від іменників Запоріжжя, Париж утвори прикметники з суфіксом 

а) -ськ- 

б) -цьк- 

в) -зьк- 

г) -жськ 

 

46. Від поданого іменника утвори прикметник. Який суфікс використаєш? 

(Козак) човен 

(Чумак) Шлях 

а) -ськ- 

б) -зьк- 

в) -цьк- 



г) -кськ 

 

47. У якому рядку правильно записані рід, число,відмінок прикметника? 

Краса рідного міста зачаровує. 

а) сер. рід, одн., Р. в. 

б) сер. рід, одн., З. в. 

в) сер. рід, множ., Р. в. 

г) сер. рід, множ., З. в. 

 

48. Виберіть словосполучення, у якому є прикметник 

а) гарно восени 

б) гарний одяг 

в) погарнішало в лісі 

г) розійшлись по-гарному 

 

49. Виберіть словосполучення, у якому є прикметник 

а) влітку тепло 

б) теплий вересень 

в) теплота душі 

г) потеплішало навесні 

 

50. Виберіть словосполучення, у якому є прикметник 

а) стосунки подобрішали 

б) добро робити 

в) доброта бабусі 

г) добрий знак 

 

51. При творенні яких прикметників використаєш суфікс –цьк(ий) 

а) товариш, француз 

б) люди, сусід 

в) чех, солдат 

г) юнак, словак 

 
 

Дієслово 

52. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання 

а) що робили? що зробили? 

б) що робити? що зробити? 

в) що роблять? що зроблять? 

г) що робитимуть? що зробили? 

 

53. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни 

а) поскаржитися, придавити, зблиснути 

б) поранити, уповільнити, прилягти 



в) похвалити, обдурити, побороти 

г) затінити, принизити, поглибити 

 

54. У неозначеній формі записані дієслова 

а) думатиму, садить, світить 

б) думати, посадити, світитися 

в) думав, садив, світив 

г) хай думає, хай садить, хай світить 

 

55. У якій групі дієслова вжиті у 1-ій особі однини? 

а) посадили, сіяли, рубали 

б) працюю, будую, майструю 

в) зацвітеш, привезеш, накреслиш 

г) зацвіте, привезе, накреслить 

 

56. У якій групі дієслова належать до І дієвідміни? 

а) співаю, мрію, пишу 

б) стою, мовчу, кричу 

в) люблю, кричу, сиджу 

г) малюю, поспішаю, сиджу 

 

57. У якій групі записано дієслова в 3-ій особі множини теперішнього часу? 

а) співали, шумить, живуть 

б) кричать, спали, сидить 

в) біжать, ідуть, радіють 

г) біжить, іде, радіє 

 

58. Познач речення, у якому присудок виражений дієсловом минулого часу.. 

а) Червоні яблука достигають у саду 

б) Яскраве сонечко виглянуло після дощу 

в) На пагорбі зеленіє молода травичка 

г) Не виросте троянда із цибулі 

 

59. Знайти дієслова в неозначеній формі 

а) дружать, співають, пишуть, миряться 

б) дружба, співи, мир, миритися 

в) дружити, співати, писати, миритися 

г) дружить, співає, пише, мириться 

 

60. Визначити часові форми дієслів 

Спілкуюся, вимірюю, обґрунтовую, складаю. 

а) минулий 

б) майбутній 

в) теперішній 

 

61. Дієслова несу, граєш, береже належать до... 



а) I дієвідміни 

б) II дієвідміни 

 

62. Які дієслова змінюються за родами й числами? 

а) квітне, працювала 

б) зацвіла, згорнувся 

в) виростуть, співав 

г) вчила, летітиме 

 

63. До першої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення 

а) –ать; -ять 

б) –уть; -ють 

в)–ать; -ють 

г) –ять; -уть 

 

64. Дієслова: бачиш, любиш, носиш, ловиш належать 

а) I дієвідміни 

б) II дієвідміни 

 

 
 

65. У якій групі записано дієслова, які належать до II дієвідміни? 

а) заходить,кричить, хоче 

б) клеїти, гасне, трусить 

в) креслити, ходити, біжу 

г) ліпити, різати, сидіти 

 

66. У якому часі дієслів можна визначити рід? 

а) теперішньому 

б) минулому 

в) майбутньому 

г) жодному 

 

67. Дієслова нести, могти, берегти належать до 

а) І дієвідміни 

б) ІІ дієвідміни 

 

68. У котрому рядку правильно визначені граматичні категорії дієслова. 

Холодний вітерець шелестить молодим листям придорожніх беріз. 

а) 2 ос. однини, теп. час, І дієв. 

б) 3 ос. однини, майб. час, II дієв. 

в) 3 ос. однини, теп. час, II дієв. 

г) 3 ос. однини, теп. час, І дієв. 

 

69. Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

а) стріча..ш, пом..єш, напиш..ш, сто..ш 



б) причеп..ш, вийд..ш, збира..ш, танцю..ш 

в) причепур..ш, мовч..ш, лов..ш, важ..ш 

г) полагод..ть, виправ..ть, вит..рти, купат..ся 

 

70. Укажи рядок дієслів, у якому в закінченні другої особи однини треба писати 

–е (-є) 

а) бачити, косити, писати 

б) слухати, читати, розмовляти 

в) ходити, носити, малювати 

г) брати, сидіти, колоти 

 

71. Укажіть рядок дієслів, у якому в закінченні другої особи однини треба 

писати –и (-ї) 

а) вчитися, летіти, малювати 

б) бігти, стояти, креслити 

в) рости, цвісти, пекти 

г) ходити, різати, сіяти 

 

72. Укажіть рядок, у якому слід писати –е(є) в особових закінченнях дієслів 

а) пожив..мо, побач..ш 

б) викро..мо, покаж..те 

в) вилл..те, принес..те 

г) побач..мо, злов..ш 

Числівник 

73. Числівники означають 

а) назву предмета 

б) ознаку предмета 

в) кількість предметів або їх порядок при лічбі 

г) дію предмета 

 

74. Числівники відповідають на питання 

а) котрий? скільки? скількох? 

б) який? яка? яке? які? 

в) що? який? які? скільки? 

г) де? що? коли? скільки? 

 

75. Усі числівники кількісні в рядку 

а) шістдесят, п’ятнадцять, двадцять 

б) шістдесятий, п’ятнадцятий, двадцятий 

в) шістдесят, п’ятнадцятий, двадцять 

г) двадцятеро, п’ятнадцять, двадцятий 

 

76. У котрому рядку всі слова записані без орфографічних помилок? 

а) шістнадцять, п’ятсот, шість, чимало 



б) шістсот, дев’ять, міліярд, сімдесят 

в) мільон, десять, сьомий, дванадцять 

г) вісімьсот, дев’ять, п’ять, дванадцять 

 

77. За значенням і морфологічними ознаками числівники діляться на 

а) порядкові та особові 

б) кількісні і присвійні 

в) кількісні і порядкові 

г) власні й загальні 

 

78. У котрому рядку всі числівники кількісні? 

а) сто, два, тисяча, сорок 

б) третій, три, десять, десятеро 

в) одна другій, п’ятнадцять, восьмий 

г) восьмеро, вісімдесят, другий, шість 

 

79. У котрому рядку всі числівники кількісні? 

а) п’ятнадцять, дев’яносто сім, кільканадцять, восьмий 

б) шістсот, декілька, першого, п’ятсот двадцять два 

в) четверо, нуль, двоє, дві третіх 

г) одинадцятеро, вісімсот, дев’ятого, нуль 

 
 

80. У котрому рядку всі числівники порядкові? 

а) п’ятому, трьохсотий, дев’ятого, сотий 

б) шостого, декількох, сорок другий, четвертого 

в) восьмому, двісті сорок п’ятим, мільйон, одна четверта 

г) дев’яносто шостого, п’ятнадцятому, вісьмома, чотирма 

 

81. У котрому рядку всі числівники порядкові? 

а) першого, двадцятий, третьому, двадцять п’ятому 

б) дев’ятьома, сімнадцятим, п’ятого, чотирьох 

в) дев’яносто, тисячний, п’ятий, шестеро 

г) двоє, кільканадцять, сотий, чотирнадцятий 

 

82. Вибери форму числівника, яку треба вставити в речення на місці крапок. 

Від двадцяти відняти чотири – буде… 

а) шістьнадцять 

б) шішнадцять 

в) шістнадцять 

г) шіснадцять 

 

83. Вибери правильну форму вживання числівника з іменником 

а) двадцять курчата 

б) одинадцять футболісти 

в) два олівця 



г) чотири окуні 

 

84. Вибери правильну форму вживання числівника з іменником 

а) шість каченятів 

б) три стілець 

в) вісімнадцять учнів 

г) три стола 

 

85. Вибери форму числівника, у якій допущено помилку 

а) у 6 раз 

б) близько 50 кілограмів 

в) на 20 сантиметрів 

г) до 10 метрів 
 

Займенник 

86. Займенниками третьої особи однини є 

а) він, вона, воно 

б) він, вона, воно, вони 

в) ми, ви, вони 

г) він, ми, ви, вона 
 

87. Займенниками є всі слова в рядку 

а) я, ти, ми, на 

б) я, ви, ми, нами 

в) я, він, ти, від 

г) я, його, де, він 
 

88. Займенник – це частина мови, яка 

а) означає назву предмета 

б) вказує на кількість предметів та на їх порядок при лічбі 

в) вказує на предмет, але не називає його 

г) вказує на дію предмета 

 

89. Займенниками є всі слова в рядку 

а) він, ти, тато, я 

б) у нього, їй, мене, ви 

в) малий, великий, учень, мій 

г) брат, сестра, я, він 

 

90. До якої частини мови належать слова себе, нами, нас, тебе, вони, йому, ми? 

а) іменники 

б) прикметники 

в) займенники 

г) числівники 



91. Слова вам, у нього, ним, воно,я , її, вас, нею... 

а) дієслова 

б) прислівники 

в) займенники 

г) іменники 

 

92. Займенниками є всі слова в рядку 

а) мені, ти, ви, вас, тобі 

б) і, а, але, й, до 

в) на, у, в, під, через 

г) для, біля, мені, ти 

 

93. Займенники з прийменниками пишуться 

а) разом б) через дефіс в) окремо 

 

94. Слова його, нами, нас є 

а) числівниками 

б) прийменниками 

в) займенниками 

г) прислівниками 

 

 
 

95. Вибери рядок, у якому всі займенники вжиті в родовому відмінку 

а) мене, тобі, вас 

б) мене, мною, вам 

в) вами, їм, ними 

г) їх, вас, його 

 

96. Визнач рядок, у якому подано займенники другої особи однини і множини 

а) за ним, мене, йому 

б) нам, вами. вас 

в) тобі, мене, нас 

г) тебе, на тобі, вас 

 

97. Визнач рядок, у якому займенники третьої особи однини і множини 

а) у неї, їм, з ним 

б) тобі, вас, за вами 

в) зі мною, мені, нам 

г) їй, тобі, мене 

 
 

Прислівник 



98. Прислівник – це 

а) службова частина мови 

б) самостійна частина мови 

в) самостійна незмінна частина мови 

г) змінна частина мови 

 

99. Прислівники відповідають на питання 

а) де? як? коли? куди? 

б) який? яка? яке? які? 

в) котрий? скільки? 

г) хто? що? де? коли? 
 

100. Прислівники вказують 

а) на ознаку дії 

б) на ознаку предмета 

в) на предмет, але не називають його 

г) на дію предмета 

 

101. Як написати прислівники: (в)вечері, (в)осени, (на)пам’ять, (з)далеку? 

а) разом 

б) через дефіс 

в) окремо 

 
 

102. Як написати прислівники: (в)чора, (що)дня, (з)далеку, (в)горі? 

а) разом 

б) через дефіс 

в) окремо 

 

103. Прислівник у реченні залежить від 

а) прикметника 

б) дієслова 

в) іменника 

г) займенника 

 

104. На питання ЯК відповідають усі прислівники в рядку 

а) вгору, вниз, вперед 

б) швидко, радісно, гарно 

в) завтра, сьогодні, взимку 

г) вгору, радісно, взимку 

 

105. На питання ДЕ відповідають усі прислівники в рядку 

а) вгору, вниз, вперед 

б) весело, згори, холодно 

в) вгорі, внизу, зліва 

г) дружно, весело, вгорі 



106. У котрому рядку записано тільки прислівники? 

а) вголос, охайний, вранці 

б) ліворуч, веселий, спочатку 

в) кисле, щебетання, гірко 

г) праворуч, весело, спозарання 

 

107. На яке запитання відповідають прислівники униз, вперед, вліво? 

а) як? 

б) куди? 

в) коли? 

г) з ким? 

 

108. У прислівниках добре, мовчки, влітку, підкреслено 

а) закінчення 

б) префікс 

в) суфікс 

г) основу 

 

109. У котрому рядку записано тільки прислівники? 

а) мало, попереду, влітку 

б) сердитий, ніжно, вночі 

в) хвилювання, голосно, шепіт 

г) весело, сумний, добре 

 

110. На яке запитання відповідають прислівники щиро, чисто, сумно? 

а) де? б) як? в) коли? г) куди? 

 

111. У прислівниках смачно, взимку, вранці, підкреслено 

а) суфікс 

б) префікс 

в) закінчення 

г) основу 

 

112. Прислівники (по) заду, (по) близу, (у) вечері, (в) перед пишемо 

а) разом 

б) окремо 

в) через дефіс 

 

113. Якій із моделей відповідають прислівники добре, мовчки, рівно 

 

а) ^ 

 

б) ^  

 

в) 



г) 
 

114. Заміни словосполучення одним словом-прислівником 

Йти, не знаючи дороги – … 

а) наввипередки 

б) навмання 

в) напам’ять 

г) швидко. 

 

115. Познач рядок, у якому при творенні нових форм прислівника використаєш 

суфікс -іше 

а) широко, вільно 

б) тонко, далеко 

в) зручно, ясно 

г) сильно, глибоко 

 

 
 

116. Вибери речення, у якому виділене слово є прислівником 

а) Добре слово і кішці приємне 

б) Яблуко було добре на смак 

в) Ми добре попрацювали на уроці 

г) Добре діло роби сміло 

 
 

117. Вибери речення, у якому виділене слово є прислівником 

а) Це було хороше місце для відпочинку 

б) Як хороше було в лісі 

в) Твір справив хороше враження на читача 

г) Дівча було хороше з виду 
 

Орфографія 

 
1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеться той самий варіант префікса з- 

(зі-), с- 

а) ..тягти, ..турбувати, ..рити, ..руйнувати 

б) ..сихати, ..старітися, ..орювати, ..тримувати 

в) ..гнати, ..мелений, ..кинений, ..чесаний 

г) ..пекти, ..трушений, ..хопити, ..клеїти 

 

2. Укажіть поєднання слів з порушенням норм чергування і-й 

а) мир і спокій 

б) решка і орел 



в) годинник і браслет 

г) Оксана й Олег 

 

3. Укажіть пару слів, у якій на місці пропуску м’який знак не пишеться. 

а) малесен..кий, тан..цювати 

б) радіс..ть, піс..ня 

в) погод..ся, злаз.. 

г) д..оготь, ган..ба 

 

4. Укажіть, у якому рядку правильно вжиті префікси 

а) презавзятий, ссихатися, скип’ятити, приклеїти 

б) сфотографувати, зцідити, скопати, згрупувати 

в) призвіще, сплющити, роставити, безкінечний 

г) пребити, зблиснути, скликати, зістригти 

 

 
 

5. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

а) зв..язаний, б..є, м..ята, св..ятковий 

б) Лук..ян, в..язати , п..єса, м..ясний 

в) Придніпров..я, від..ємний, сер..йозний, під..їзд 

г) дзв..якнути, роз..юшити, п..явка, без..язикий 

 

6. У котрому рядку всі слова записано без орфографічних помилок? 

а) п’ятсот, шість, трох, багато 

б) мільярд, сімдесять, шістсот, сьомий 

в) мільйон, шістнадцять, п’ять, чимало 

г) дев’ять, дванадцять, льодяний, св’ятковий 

7. У котрому рядку всі слова записано без орфографічних помилок? 

а) сузір’я, обличча, п’ять, безстрашний 

б) розмалювати, безсумнівний, сходження, зелений 

в) розписати, рядок, привеликий, скочити 

г) святковий, неньці, зпекти, безпорадний 

 

8. У якому рядку правильно записано словникові слова? 

а) апетит, велосипед, автомобіль, апельсин 

б) асфальт, вогнище, греміти, директор 

в) кишеня, кукуруза, пшениця, секунда 

г) воґзал, очерет, черешня, озимина 
 

9. У котрому рядку всі слова записано правильно? 

а) сузір’я, дит’ясла, неволити, велетеньський 

б) присвята, нещодавно, предобрий, возз’єднання 

в) прив’язаний, київ, менший, не прийшов 

г) медальон, солдатський, не вмів, нехтувати 



10. Котре з поданих слів записано правильно? 

а) дущий 

б) різдв’яний 

в) кращий 

г) лимоний 

 

11. У котрому рядку в словах допущено помилки? 

а) ніхті, прозьба, лехко, молодьба 

б) вокзал, боротьба, ґелґотати, зшити 

в) темніти, різьбяр, лихоліття, череда 

г) важче, м’яко, вищий, дорожчий 

12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом 

а) св..ятого, цв..ях, полум..яний, в..ється 

б) під..їзд, розв..язати, бур..ян, Лук..янівка 

в) моркв..яний, м..яч, дев’ять , кров..ю 

г) мавп..ячий, комп..ютер, п..ють, св..ященник 

13. Котре слово написано неправильно? 

а) Мар’яна 

б) козьба 

в) курява 

г) Поділля 

14. У якому рядку власні назви написано правильно? 

а) газета Свобода, Україна, Карпати, Леся Українка 

б) річка Дніпро, Полтавщина, вірш Заповіт, гора Говерла 

в) Київська Русь, річка Прут, балет “Лебедине озеро”, Київ 

г) журнал “Барвінок”, вірш “Рідна мова”, полісся, Ужгород 

 

15. У якому рядку власні назви написано правильно? 

а) журнал “Малятко”, галичина, гори Карпати, готель «Україна» 

б) Тарас Шевченко, роман “Собор”, Дід Мороз, князь Кий 

в) повість «Захар Беркут», озеро Сиваш, котик лорд, Колобок 

г) Кривий Ріг, команда “Закарпаття”, місто “Львів”, казка «Ріпка» 

 

16. У якому рядку власні назви написано правильно? 

а) Іван Франко, Закарпаття, річка Уж, собака Мухтар 

б) газета “Новини Закарпаття ”, Ярослав мудрий, Сибір 

в) оповідання «Горпина», композитор Микола Лисенко, Київщина, майдан 

“Незалежності” 

г) Павло Тичина, казка Хо, кіт Мурко, Дніпро 

 

17. У якому рядку всі іменники мають закінчення -ом в орудному відмінку? 

а) вікно, місто, село, моряк 

б) герой, косар, сон, друг 



в) крісло, сир, заєць, прізвище 

г) майстер, танець, журавель, іменник 

 

18. У якому рядку всі іменники мають закінчення -ом в орудному відмінку? 

а) Київ, бюджет, гриб, сюжет 

б) кобзар, щоденник, гараж, урожай 

в) золото, концерт, театр, межа 

г) град, геній, город, квадрат 

 

 
 

19. У якому рядку всі іменники мають закінчення -ом в орудному відмінку? 

а) село, батько, сонечко, місто 

б) м’яч, поле, син, співак 

в) аптекар, товариш, депутат, вірш 

г) чарівник, стадіон, українець, школяр 

 

20. У котрому рядку порушено алфавітний порядок слів? 

а) Гамалія, Заньковецька, Опанасюк, Січинський, Увченко, Чубинський 

б) вишня, жайворонок, зерно, ліс, палац, футляр 

в) відліт, вище, удруге, число, шило, ялинка 

г) абрикос, академія, акорд, актор, Андрій, артист 

 

21. У якому рядку всі іменники мають закінчення -ем в орудному відмінку? 

а) простір, хліб, серце, дощ 

б) місто, брат, сонечко, дуб 

в) школяр, клен, друг, циркуль 

г) м‘яч, воротар, поле, товариш 

 

 
 

22. У якому рядку всі іменники мають закінчення -ем в 

орудному відмінку? 

а) вітер, ніж, садок, вікно 

б) король, шлях, гніздо, ключ 

в) секретар, деревце, скальпель, щавель 

г) палець, портрет, вокзал, горіх 

 

23. У котрому рядку всі іменники мають закінчення -ею? 

а) вод..ю, груш..ю, слив..ю, ліні..ю 

б) ног..ю, книжк..ю, площ..ю, фабрик..ю 

в) меж..ю, бур..ю, круч..ю, суш..ю 

г) дорог..ю, ручк..ю, сущ..ю, пісн..ю 

 

24. У котрому рядку всі іменники мають закінчення -ею? 



а) гривн..ю, тиш..ю, листонош..ю, земл..ю 

б) погод..ю, робот..ю, наді..ю, дон..ю 

в) сил..ю, форм..ю, суш..ю, друкарн..ю 

г) Україн..ю, голубк..ю, мрі..ю, їж..ю 

 

25. У котрому рядку всі іменники мають закінчення -єю? 

а) героїн..ю, задач..ю, красун..ю, кобз..ю 

б) богин..ю, зор..ю, сторон..ю, круч..ю 

в) іде..ю, наді..ю, аудиторі..ю, змі..ю 

г) статт..ю, дошк..ю, красун..ю, плакс..ю 

 

26. У котрому рядку всі іменники мають закінчення -ою? 

а) мрі..ю, зим..ю, хімі..ю, окрас..ю 

б) зор..ю, листонош..ю, історі..ю, аптек..ю 

в) груш..ю, дорог..ю, кімнат..ю, вод..ю 

г) ход..ю, кос..ю, Микол..ю, обставин..ю 

 

27. У якому рядку у всіх словах відбувається чергування 

голосних звуків при словозміні? 

а) летіти, сідати, лазити, село 

б) діловий, тесля, лісок, субота 

в) тіло, берег, голос, вересень 

г) вість, шелест, березень, вість 

 

28. У якому рядку у всіх словах відбувається чергування 

голосних звуків при словозміні? 

а) ніч, сік, річ, хміль ночі 

б) півень, глечик, рибка, сад 

в) калина, тарілка, віл, кінь 

г) радість, дім, осінь, сестра 

 
 

29. Назвати вид орфограми у словах вечірній, земля, синюватий 

а) ненаголошені голосні в коренях слів, що перевіряються наголосом 

б) ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 

в) ненаголошені голосні в коренях слів 

г) ненаголошені голосні в коренях слів, що не перевіряються наголосом 

 

30. Знайти рядок слів, у яких м’який знак і апостроф НЕ 

вживаються 

а) підребер…я, бул..йон, п..єса, л..одяний 

б) бур..як, кур..озний, жовч.., мен..ше 

в) матір..ю, з..яблик, різ..кий, бур..ян 

г) п..ятизлотник, заход..те, з..їзд, в..язати 



31. У котрому рядку допущено орфографічну помилку? 

а) сповіщати, скоїти, скоротити, схибити, спекти 

б) скрутити, схвилювати, зтерти, скінчити, зберегти 

в) схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати 

г) сказати, схибити, сплести, схотіти, склеїти 

 

32. У котрому рядку всі слова написано правильно? 

а) нічь, приїхати, сфотографувати, нігті 

б) ближчий, дьогтю, смієшся, заквітчаний 

в) душчий, Святослав, зв’язати, стерти 

г) вогкий, сформувати, прозьба, зцідити 
 

33. У котрому рядку всі слова написано правильно? 

а) скласти, зв’язати, зробити, зфотографувати 

б) змити, зняти, створити, збагнути, списати, схопити 

в) спиляти, зварити, схилити, счистити, сформувати 

г) зв’язати, з’єднати, ссадити, зліпити, скочити 

 

34. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати разом? 

а) не/навидіти, не/покоїтися, не/волити, не/добачати, не/дочувати 

б) не/тремтіти, не/досинати, не/зітхати, не/здійснити, не/притомніти 

в) не/покоїти, не/вгавати, не/зчутися, не/минати, не/сказати 

г) не/знати, не/вміти, не/йти, не/думають, не/чути 

 

35. У якому рядку в усіх словах е чергується з і у коренях? 

а) перемога, олівець, шелест, кінець 

б) заплести, очерет, сестра, стебло 

в) привезти, вересень, телефон, блюдечко 

г) осені, у печі, гребти, вечеря 

 
 

36. У якому рядку у всіх словах у кличному відмінку відбувається чергування 

приголосних? 

а) брат, Ігор, дівчина, поле 

б) Олег, вітер, весна, сусідка 

в) панна, край, луг, солдат 

г) друг, козак, пастух, юнак 

 

37. У словах балка – балці, вухо – у вусі, нога – на нозі чергування приголосних 

відбувається… 

а) у відмінкових формах 

б) у дієслівних формах 

в) у кличному відмінку 

г) при словотворенні 



38. У якому рядку у формах усіх дієслів першої особи однини НЕ відбувається 

чергування? 

а) плакати, чистити, водити, ходити 

б) виїжджати, дихати, зневажати, виглядати 

в) казати, забарвити, нагородити, намалювати 

г) пустити, знаходити, бігти, плескати 

 
 

39. У якому рядку у всіх закінченнях треба писати -и? 

а) гаряч..й, осінн..й, дерев’ян..й, легш..й 

б) досвідчен..й, сьогоднішн..й, грамотн..й, глибш..й 

в) вечірн..й, нижн..й, ранн..й, краплист..й 

г) лебедин..й, химерн..й, жорсток..й, гуманн..й 

 

40. У якому рядку у всіх закінченнях треба писати -і? 

а) син..й, дубов..й, ближн..й, холодн..й 

б) м’як..й, рівн..й, порожн..й, людян..й 

в) дорожч..й, пам’ятн..й, безмежн..й, стар..й 

г) сьгоднішн..й, давн..й, вечірн..й, могутн..й 

 

41. Указати рядок, де правильно записані іменники у формах родового відмінка 

множини. 

а) статей, гривнів, голів, братів 

б) доріг, гостів, легенд, знань 

в) вікон, зошитів, печей, радощів 

г) сіл, книг, свинів, корів 

 

42. У котрому рядку всі слова написано правильно? 

а) скинути, роскопати, нігті, сфотографувати, вгору 

б) дочці, книжці, просьба, лошка, дуб 

в) ближчий, дьогтю, смієшся, заквітчаний, вогкий 

г) душчий, приборкати, ягідка, дивується, дивишся 

 

43. В обох слова рядка треба писати одну літеру -н- 

а) шален(н)ий, сон(н)ий 

б) широчен(н) ий, здорове(н)ий з 

в) дерев’я(н) ий, склян(н)ий 

г) закон(н)ий, гречан(н)ий 

44. Позначте рядок, у якому дієслова мають у І особі множини теперішнього 

часу закінчення -емо. 

а) кос..мо, чист..мо, стереж..мо, сид..мо 

б) вез..мо, пиш..мо, печ..мо, тягн..мо 

в) твор..мо, ход..мо, воз..мо, хол..мо 

г) одерж..мо, воз..мо, мож..мо, їзд..мо. 



45. У котрому рядку допущено орфографічну помилку? 

а) п’ять, В’ячеслав, краков’як, бур’ян, пір’я 

б) кров’ю, солов’їний, мавпячий, памятка, роз’яснити 

в) в’язи, верб’я, черв’як, тьмяний, роз’яснити 

г) пір’їна, Лук’ян, рясно, об’єкт, кров’ю 

 

 
46. Указати рядок, у якому всі слова записано правильно. 

а) кровообіг, рясний, півколо, шістьдесят 

б) фотовиставка, жовто-блакитний, черв’як, негода 

в) влітку, нехтувати, в голос, туманний 

г) дерев’яний, до побачення, козьба, менший 

47. У котрому рядку всі слова слід писати разом? 

а) жовто/гарячий, що/хвилини, не/жданий, в/літку 

б) дво/поверховий, не/здужати, не/волити, тихо/тихо 

в) не/безпека, не/чути, із/за, синьо/ жовтий 

г) в/ночі, без/причини, не/навидіти, в/верх 

48. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом 

а) в/голос, в/ранці, в/день, в/горі 

б) не/навидіти, не/зчутися, не/ їсти, не/вгавати 

в) не/доля, з/під, най/кращий, у/перед 

г) без/мене, у/смішка, не/забруднювати, з/поміж 

 

49. У котрому рядку всі числівники записані без орфографічних помилок? 

а) шіснадцять, шістсот, двадцять п‘ять, сто 

б) сорока, мільйон, тридцять, двохсот 

в) шістьсот, дев’ятнадцять, десять, дванадцять 

г) дев’яносто шість, один, шістсот, сімдесять 

 

50. У якому рядку дієслова з НЕ записані правильно? 

а) не блищати, не воювати, неволити, нехтувати 

б) ненавидіти, нездужати, небажати, не брати 

в) непомічати, не приносити, не хотіти, не йти 

г) незустрічати, не знати, не воліти, нехтувати 

51. Визначити рядок, у якому прислівники записано правильно 

а) щохвилини, спересердя, влітку, до дому 

б) щосили, на весні, уперед, уві сні 

в) вправо, угору, попереду, взимку 

г) уперед, в голос, вдень, праворуч 

 

52. У якому рядку допущені помилки? 

а) беззастережно, тонна, вілла, каса 

б) вважати, льяти, мільярд, ввечері 

в) знання, обличчя, кров’ю, листя 



г) вугілля, матір’ю, безмежжя, латаття 

 

53. Визнач рядок, у якому всі іменники мають закінчення у родовому відмінку 

однини –у(ю) : 

а) малюк, гіпс, лось, іспит 

б) футбол, хліб, горох, вальс 

в) край, ліс, теніс, мед 

г) тигр, банан, слон, буряк 

 

54. У котрому рядку всі іменники треба писати с великої букви? 

а) (Б,б)ожа (М,м)атір, (З,з)запорізька (С,с)іч, (П,п)південний (Б,б)уг, (З,з)елені 

(С,с)вята 

б) (П,п)рип’ять, ( К,к)арпатські (Г,г)ори, (П,п)ланета (З,з)емля, (Б,б)іла 

(Ц,ц)церква 

в) (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (К,к)київська (Р,р)усь, (В,в)верховна 

(Р,р)ада, (К,к)арпатська (У,у)ураїна, (Д,д)ід (М,м)ороз 

г) (П,поет) Тичина, (Д,д)ніпро, котик (М, м)урчик, (Г,г)оверла 
 

55. У котрому рядку в усіх словах на місці трьох крапок треба писати “ьо“ 

а) л…он, л…одовик, тр…ох, л…отчик, Мурав…ов 

б) син…ого, кол…ору, сер…озно, бад…орий, с…огодні 

в) верхн…ого, л…ох, тін…овий, д…оготь, л…одяник 

г) т..охкати, пізн..ого, батал..он, давн..ого, у н..ого 

 

56. У котрому реченні частку НЕ з наступними словами треба писати окремо? 

а) Василина мовчала й думала. ЇЇ лице було не/веселе 

б) Мати з того часу почала сильно не/здужати 

в) Хто не/робить, той не/помиляється 

г) Бійці впродовж тижня не/досипали 

 

57. У котрому рядку всі іменники з НЕ треба писати окремо? 

а) не/срібло, не/рука, не/хмара, а туман, не/книжка 

б) не/года, не/вільник, не/віра, не/нависть 

в) не/тактовність, не/зграба, не/здара, не/зрілість, не/дуга 

г) не/мовля, не/міч, не/обачність, не/напад 

 

58. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини 

мають у закінченні літеру –е(є) 

а) їжа, товариш,тиша, мережа 

б) весна, дощ, одержувач, яблуня 

в) читач, доля, борг, вежа 

г) круча, доповідач, дерево, мережа 

 

59. Знайдіть рядок, у якому є зайве слово. 

а) пр..поганий, пр..мудрий, пр..дорогий, пр..гіркий 

б) пр..старий, пр..добрий, пр..великий, пр..чудовий 



в) пр..гарний, при.шкільний, пр..красний, пр..хитрий 

г) пр..довгий, пр..милий, пр..глибокий, пр..багатий 

 

60. У котрому рядку допущено помилку в правописі префіксів? 

а) безпечний, сформувати, розкопати скалічений 

б) схибити, безсторонній, розказати, змайструвати 

в) сфабрикувати, беспілотний, списати, стиснути 

г) спекти, розфасувати, створити, зрубаний 

 

61. Виберіть рядок, у якому є слово, у префіксі якого пишеться не той голосний, 

що в інших словах. 

а) пр..дорожній, пр..в’ялити, пр..їхати, пр..бити 

б) пр..єднати, пр..шкільний, пр..крити, пр..красний 

в) пр..шкільний, пр..мружити, пр..в’янути, пр..шити 

г) пр..співувати, пр..глянути, пр..садибний, пр..в’язати 

 

62. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів? 

а) росповісти, сказати, сховище, безкоштовний 

б) розгорнути, безмежний, скрикнути, зшити 

в) знести, розписати, зцілення, безсполучниковий 

г) списати, зцементувати, безпечний, розкопати 

 

63. Знайдіть рядок, вуякому є слово, що пишеться з префіксом зі-. 

а) ..їхати, ..фабрикувати, ..жувати, ..хопити 

б) ..низити, ..палений, ..скочити, ..терти 

в) ..тиснути, ..творити, ..хований, ..хибити 

г) ..тримувати, ..крикнути, ..нести, ..цементувати 

 

64. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-. 

а) ..неславити, ..рубаний, ..горіти, ..берегти 

б) ..шити, ..рубати, ..жати, ..чищений 

в) ..хитрувати, ..фабрикувати, ..керувати, ..терти 

г) ..чистити, ..ламати, ..кусаний, ..берегти 

 

 
 

65. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів? 

а) скупчений, розковзатися, безкоштовний, прірва 

б) безцінний, схибити, розмежувати, скуштувати 

в) зформований, росцілувати, зберегти, росфасувати 

г) безконечний, спалахнути, згоріти, схоплювати 

66. Укажіть рядок, у якому у всіх словах м’який знак НЕ пишеться. 

а) совіст.., українс..кий, сход..теся, с..огодні 

б) секретар.., міл..йон, молот..ба, цар.. 

в) тан..цювати, ослін..чик, куз..ня, наріж..те 



г) прос..ба, нен..ка, пісен..ка, стан..те 

67. У котрому рядку є слово, у якому на місці пропуску пишеться м’який знак? 

а) селян..ці, матін..чин, куз..ня, Хар..ків 

б) в’яз..кий, міц.., безбат..ченко, матір..ю 

в) дощ.., байкар.., бояз..кий, плащ.. 

г) ін..ший, дев’ят..сот, млин..ці, ріж..те 

68. У котрому рядку допущено помилку при вживанні м’якого знака? 

а) молотьба, кінцівка, пізьній, кільце 

б) мільярд, інший, лазня, шістсот 

в) мільйон, нянька, вранці, няньчити 

г) більший, сторінках, павільйон, стільчик 

69. Вкажіть рядок, у якому є слово з літерою ґ. 

а) г(ґ) олова, г(ґ) нати, г(ґ) різний, г(ґ) арний 

б) г(ґ) олуб, г(ґ) острий, г(ґ) рунт, г(ґ) олосний 

в) г(ґ) асати, г(ґ) оворити, г(ґ) галасливий, г(ґ) арячий 

г) г(ґ) руша, г(ґ) аманець, г(ґ) айка, г(ґ) гноблення 

70. У котрому рядку допущено помилку при вживанні апострофа? 

а) повір’я, трав’яний, верхів'я, цв’ях 

б) священик, львів’яни, порядок, під’їзд 

в) черв’як, зв’язок, В’ячеслав, міжгір’я 

г) полум’я, бур’ян, Лук’ян, п’ятсот 

71. У якому рядку в словах апостроф ставиться за іншим правилом, ніж у решті 

слів? 

а) в’язка, м’яч, б’є, п’ють 

б) м’ясо, Дем’ян, солом’яний, багатослів’я 

в) зів’янути, рум’яний, в’язати, плем’я 

г) без’ядерний, об’їзд, з’являтися, возз’єднання 

 

72. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску апостроф не ставиться. 

а) слов..яни, в..ється, пір..я, об..їзд 

б) св..ято, цв..ях, духм..яний, різдв..яний 

в) бур..ян, м..яч, плем..я, під..їзд 

г) п..єса, риб..ячий, сором..язливий, сузір..я 

 

 
 

73. У котрому рядку всі слова записано правильно? 

а) ніхті, росписати, зкип’ятити, святити 

б) солов’їний, дущий, Київ, зпекти 

в) кращий, лимонний, кров’ю, Мар’яна 

г) старий-пристарий, пригарний, безстрашний, Лук’ян 

74. Знайдіть рядок, у якому слова написані правильно. 



а) бородьба, гелготати, росписка, бесшумно 

б) обличчя, рум’янець, р’юмсати, сім’янин, обряд 

в) оббити, рясний, гілля, зелений 

г) осінній, ніччу, темніти, веселий 

75. У котрому рядку є слово, що написано неправильно? 

а) солом’яний, торф’яний, Лук’ян, дит’ясла 

б) комп’ютер, в’язати, з’їзд, вужчий 

в) обличча, прибити, зіскочити, розв’язати 

г) зоряний, подвір’я, сіллю, цінний 

76. У котрому рядку допущено помилки при написанні слів з великої букви? 

а) Дід Мороз, новий Рік, Бог, Червона Шапочка 

б) кіт Мурчик, Західна Україна, Конституція, Великдень 

в) Чумацький Шлях (сузір’я), Закарпаття, Ужгород, Дніпро 

г) Говерла, Львів, Верховна Рада, книга “Кобзар” 

 

77. У котрому рядку порушено алфавітний порядок слів? 

а) Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Івченко 

б) вишня, жайворонок, зерно, ліс 

в) відліт, зоря, удруге, число 

г) капосний, капуста, капюшон, карниз 

 

78. Указати рядок, у якому допущено помилку 

а) ужгородці, запорозькі козаки, Українська мова 

б) Велика Ведмедиця, правобережні кияни, мужній Кий 

в) Ужгородська гімназія, Чумацький Шлях, Закарпатська область 

г) козацька шабля, Софійський собор, Швабська вулиця 

 

79. Знайти рядок, у якому всі словосполучення написані правильно 

а) хом’ячок Фінька, борсук Бориско, мавпочка Мімус, вівчарка рекс 

б) кріт Крихітка, чапля Ходулька, жук Жужко, мишка Марушка 

в) ящірка Ящуня, бабка Зеленушка, корівка зірка, кінь Шептало 

г) крихітка Марійка, цирковий хом’ячок, польова ящірка, сузір’я Велика 

ведмедиця 

 

 
 

80. У котрому рядку допущено орфографічну помилку? 

а) Мар’яна, Лук’ян, Святослав, В’ячеслав 

б) Причорномор’я, п’явка, рум’янець, здоров’я 

в) дев’ять, возз’єднати, надвечір’я, моркв’яний 

г) з’єднаний, цвях, свято, буряк 

 

81. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

а) пом..режаний, л..міш, кр..жаний 



б) м..дальйон, ч..ревик, л..дацюга 

в) дощ..чка, см..тана, д..ректор 

г) к..шеня, л..лека, бер..г 

82. Укажіть рядок, в якому у всіх словах є ненаголошений звук [е]? 

а) з..л..ний, в..сна, ч..рв..нь 

б) пр..слів’я, зам..рзати, т..атр, п..нал 

в) л..мон, пів..нь, кр..жаний, ст..р..гти 

г) пос..нілий, п..р..гній, п..р..їзд 

83. У якому рядку в корені слів слід писати “и”? 

а) п..ріг, р..балка, с..лач, нам..стина 

б) п..нал, л..мон, т..атр, с..рдечний 

в) в..рблюд, ч..рвень, шел..ст, рів..нь 

г) тижд..нь, д..тина, гр..мить, щ..б..тання 

84. У котрому рядку в словах допущені орфографічні помилки? 

а) вощаний, медальйон, Чорне море, боротьба 

б) роз’ятрений, щохвилини, вишеньці, священник 

в) морквяний, неук, із-за, менший 

г) придобрий, молодьба, велитенський, хожу 

85. У формі орудного відмінка однини не відбувається подвоєння в усіх словах 

рядка 

а) медаль, ніч, сіль, заповідь 

б) радість, любов, щирість, швидкість 

в) постать, річ, розкіш, молодь 

г) заповідь, пам’ять, розкіш, вісь 

86. У котрому рядку допущено орфографічну помилку 

а) повноліття, лляний, оббити, лимонний 

б) беззубий, цінний, знання, розрісся 

в) молодістю, бездоріжжя, узбережжя, скатертю 

г) ссавці, Поділля, рілля, розброєння 

 

 
 

87. Знайдіть рядок зі словом, у якому подвоєння не відбувається? 

а) попідтин..ю, знан..я, галуз..я, бетон..ий 

б) передміст..я, роздоріж..я, числен..ість, імен..ик 

в) беззакон..я, Запоріж..я, безробіт..я, мільйон..ий 

г) гіл..я, розріс..я, л..яти, клоч..я 

 

88. Орфографічну помилку допущено в рядку 

а) віддаль, безземельний, роззброєння, беззубий 

б) юннат, оббитий, сонний, хвилинний 

в) безаконний, возз’єднання, радістю, Полісся 

г) латаття, подовження, знання, життя 



89. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати “и”? 

а) ..деал, т..ждень, тр..котаж, г..гант 

б) д..сципліна, д..ректор, К..тай, д..ктант 

в) кар..катура, Аф..ни, ф..рма, Аркт..ка 

г) мед..к, ф..нал, с..гнал, х..рург 

90. Визначте рядок, у якому дієслова у формі наказного способу не пишуться з 

м’яким знаком. 

а) повір..те, розріж..те, їж..те, ляж..те 

б) винос..те, їд..те, покляніт..ся, лагод..те 

в) піднос..те, шкод..те, боріт..ся, довод..те 

г) порад..ся, веселіт..ся, вилаз..те, привоз..те 

91. У котрому рядку всі слова написано правильно? 

а) блищий, шістнадцять, паризький, схитрувати 

б) дівчиноньці, примудрий, перепілці, нігті 

в) Чумацький Шлях (сузір’я) , цвях, заїжджати, книжка 

г) червоно-чорний, кобзарь, жовтогарячий, вужчий 

92. У котрому рядку на місці пропуску у всіх словах глухий приголосний? 

а) кі..ті, сте..ка, голу..ка, ри..ка 

б) про..ка, ву..ький, розга..ка, гу..ка 

в) коро...кий, ві.. ті, розко..ка, печа..ка 

г) бері..ка, боро..ьба, ло..ка, рі..ка 

93. Знайдіть рядок, у якому в словах глухий звук вимовляється дзвінко. 

а) косьба, молотьба, боротьба, вокзал 

б) книжка, стежка, голубка, ложка 

в) берізка, легкий, призьба, нігті 

г) сніжний, голубка, швидкий, низький 

 
 

 
94. Орфографічну помилку допущено в рядку 

а) Крим, буковина, село Дравці, Великдень 

б) Дід Мороз, Червона Шапочка, Бог, Запорізька Січ 

в) Закарпаття, Євангеліє, княгиня Ольга, Тарас Шевченко 

г) Конституція України, Біблія, Верховна Рада, Західна Європа 

 

95. Знайти рядок, у якому відбувається збіг приголосних на межі кореня та 

суфікса при творенні нових слів 

а) область, радість, рідкість, швидкість 

б) злість, ненависть, пристрасть, кількість 

в) район, сон, день, туман район 

г) швидкість, виїзд, совість, користь 

 

96. У котрому рядку всі слова написано правильно? 



а) повінь, донці, апетит, духмяний 

б) невеселий, нехтувати, відхилення, довкола 

в) Юрієвич, змалку, прив’язаний, солов’їний 

г) вущий, молотьба, Різдво, пречудовий 

 

97. Орфографічну помилку допущено в рядку 

а) тижневий, наїздник, в’їзний, кількісний 

б) проїзний, під’їзний, від’їжджати, візник 

в) шістнадцять, п’ятдесят, шістдесят, шістсот 

г) невістці, студентці, піаністці, депутатці 

 

98. У котрому реченні є помилка у написанні слів? 

а) Хочеш їсти калачі – не сиди на печі 

б) Протягом століть наш народ томився у не волі 

в) Незабаром з-під купи снігу не стало видно пенька 

г) Василько не виконав домашнє завдання 

 

99. У котрому реченні “не” з наступним словом треба писати окремо? 

а) Не/забаром прийде осінь. в) Не/мовля лежало в колисці. 

б) Хлопець забув про не/безпеку. г) Не/ламайте дерева! 

 

100. У котрому реченні “не” з наступним словом треба писати разом? 

а) Ще не/розв’язав за дачі. 

б) Не/треба гратися з вогнем. 

в) Не/величка річка текла через долину. 

г) Не/відчиняй вікно. 

 

101. У котрому рядку всі прислівники записано правильно? 

а) в гору, напам’ять, увечері, зліва 

б) взимку, вранці, вголос, направо 

в) уночі, восени, щороку, на весні 

г) знизу, до дому, весело, сьогодні 

 

102. Визначте рядок, у якому слова записані неправильно. 

а) одиннадцять, шістсот, ледачий, проваля 

б) несміливий, безстрашний, черв’як, Святослав 

в) навчання, зцілення, незабудка, мудрість 

г) комп’ютер, криниця, журі, грушею 

 

103. У котрому рядку всі слова записані без орфографічних помилок? 

а) температура, періг, сиплеця, щогодини 

б) моряк, проїздний, цвях, з’єднати 

в) з - поміж, м’ята, гектар, фудбол 

г) духмяний, священний, обласний, дужчий 



 

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація. Культура мови. Стилістика 

1. Визнач у реченні правильну граматичну основу: 

Листя зривав сердитий вітер з дерев. 

а) листя зривав 

б) зривав з дерев 

в) вітер зривав 

г) зривав листя 

2. Знайдіть підмет і присудок у реченні 

Утомлені косарі поскладали сіно в копички. 

а) косарі поскладали 

б) поскладали сіно 

в) поскладали в копички 

г) втомлені косарі 

3. Знайдіть другорядні члени речення, що відповідають на питання який? 

Листопад завжди приходить до нас сумний і похмурий. 

а) приходить завжди 

б) листопад приходить 

в) листопад завжди 

г) сумний і похмурий 

4. Знайдіть просте речення 

а) На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щиглики 

б) Десь гучно закувала зозуля, несміливо озвалась іволга 

в) Жовтень пострушував листя, а листопад позбирав його докупи 

г) Синіє небо над гаєм, ридають – плачуть солов’ї 

 

5. Знайдіть спонукальне речення 

а) Люблю весну! 

б) Будьте, діти, мужні і бадьорі! 

в) Сашко, ти читаєш газети? 

г) Ми старанно виконуємо домашнє завдання. 

 

6. Спонукальним є речення 

а) Настала зима і в місті 

б) Поля вкрилися пухким снігом 

в) Ідімо, діти, на ковзанку швидше 

г) Ми зліпимо снігову бабу 



7. Складним є речення 

а) Тече вода в синє море, та не витікає 

б) Шука козак свою долю, а долі немає 

в) Пішов козак світ за очі 

г) Грає синє море 

 

8. Визначте правильну схему речення 

Птиця розпустила крила у синьому небі. 

а) ··· ═════ ───── ··· ··· 

б) ··· ═════ ··· ───── ··· 

в) ───── ··· ═════ ··· ··· 

г) ───── ═════ ··· ··· ··· 

 

9. У якому відмінку стоїть у реченні підмет? 

Ти із задоволенням відвідав футбольний матч у столиці. 

а) Н. в. б) Зн. в. в) О. в. г) М. в. 

 

10. Укажіть, чим виражений у реченні підмет? 

Васильку, поділися з другом враженнями від гри. 

а) іменником у кличному відмінку 

б) іменником в орудному відмінку 

в) іменником в родовому відмінку 

г) підмета нема 

 

 
 

11. Усі словосполучення вжиті в переносному значенні в рядку 

а) шовкова тканина; шовкове волосся 

б) кам’яний будинок; кам’яне обличчя 

в) залізна рука; залізний характер 

г) золота осінь; золотий перстень 
 

12. Поєднай частини прислів’їв 

1) Щире слово, добре діло… 

2) Наука в ліс не веде… 

3) Птицю пізнають по пір’ю… 

4) Хто своєї мови цурається… 

 

а) а з лісу виводить 

б) а людину по мові 

в) душу й серце обігріло 

г) в того й душа здорова 

д) той сам себе стидається 
 

13. Установи відповідність 

1) Під лежачий камінь вода не тече 



2) Маленький як мишка 

3) Є шапка, але немає голови, є нога, але без черевика 

4) Кіт котив коток по току, коток попав на лапку коту 

а) загадка 

б) скоромовка 

в) порівняння 

г) прислів’я 

 

14. Установи відповідність між питанням та реченням 

1) Який? Що? Що робить? Як? 

2) Що? Де? Що робить? Чим? 

3) Що? Що роблять? Чим? Кого? 

а) Карпати зачаровують красою всіх! 

б) Сосновий ліс шумить мрійливо. 

в) Джерельце під вербою виблискує водою. 

 

15. Замінити вислів пекти раків одним словом-синонімом 

а) побігти 

б) почервоніти 

в) заважати 

г) готувати 

 

 
 

16. Знайти слово, для якого дається визначення 

Нічим не цікавиться 

а) байдужий 

б) цікавий 

в) безцінний 

г) ледачий 

 

17. Визнач тип речення за метою висловлювання 

Прилітайте,сизокрилі мої голуб’ята, з-за Дніпра широкого у степ 

погуляти.(Т.Шевченко) 

а) розповідне 

б) питальне 

в) спонукальне 

г) окличне 

 

18. Яка схема відповідає реченню 

Бабуся і внучка збирали лісові суниці. 

а) і    .... .... 
 

б) і    ... .... 
 

в)  … ... . 



г) _ _ _ _ _ _   і . 
 

19. Визначте тип речення за метою висловлювання 

Люби свою маму і завжди турбуйся про неї. 

а) розповідне 

б) спонукальне 

в) питальне 

г) окличне 

 
 

20. На спонукальне НЕ можна перебудувати речення 

а) На галявині ростуть духмяні конвалії. 

б) Школярі посадили молоді деревця. 

в) Що захищає пташку від холоду. 

г) На меблевій фабриці виготовляють шафи, столи і стільці. 

21. Знайдіть речення із звертанням (розділові знаки пропущено) 

а) Іди, іди дощику зварю тобі борщику. 

б) Бабуся зварила борщу. 

в) Ти знаєш звичаї свого народу? 

г) Діти зраділи теплому дощику. 

 
22. Знайдіть речення із звертанням (розділові знаки пропущено) 

а) Бережіть книгу – джерело знань! 

б) Ти впевнений, що вчинив правильно? 

в) Повертайтесь до нас журавлики навесні! 

г) Ви знаєте, як доглядати за квітами? 

23. Познач рядок із звертанням (розділові знаки випущені). 

Роси, роси (1) дощику(2) ярину, 

рости, рости (3) житечко (4) на лану. 

На крилечках (5) вітрику (6) полети, 

колосочки золотом обплети 

а) 1, 2, 3, 4, 5 

б) 1, 2, 3, 5, 6 

в)1, 2, 3, 4, 5, 6 

г) 1, 3, 4, 5, 6 

 

24. У якому реченні нема звертання (розділові знаки випущено) 

а) Хай бігають по твоїх просторах веселі діти. 

б) Україно ми живемо на твоїй землі. 

в) Як ти хлібиночко до нас прийшла? 

г) Києве мій ти найкращий весною! 



25. Позначте речення із звертанням, при творенні якого відбувається чергування 

приголосних 

а) Мар’янка, забери книгу з бібліотеки. 

б) Мова наша рідна, ми збережемо тебе нащадкам. 

в) У лісі було дуже гарно, бабуся. 

г) Не сумуй, козак, за чорнобровою. 

 

26. Позначте речення, будова якого відповідає схемі 

Яка? Що? Що зробила? Коли? 

а) Сьогодні випав білий сніжок. 

б) Дика качка звила гніздечко. 

в) Пишна яблуня розквітла навесні. 

г) Новий день зустрічає жайворонок на зорі. 

 

27. Позначте речення, будова якого відповідає схемі 

Яка? Що? Що зробила ? Коли? 

а) Золота осінь прийшла до нас. 

б) Ясні промені падають на зелену травичку. 

в) Сонячне проміння заграло на деревах. 

г) Весела пісня пролунала вранці. 

 

 
 

28. Складним є речення 

а) Любі дерева, справжня весна ще далеко 

б) Червоне сонце закотилося в імлу, пірнуло за обрій. 

в) У саду розцвіла квітка, згодом її приласкало сонце. 

г) День біжить, дзвенить-сміється, усміхається. 

 

29. Котре речення можна перебудувати так, щоб у ньому з’явилося звертання? 

а) Олесь допоміг бабусі перейти вулицю. 

б) Вона принесла у дзьобі жолудь. 

в) У лісі восени цікаво. 

г) Грибів і ягід у дуплі багато. 

 

30. Знайдіть речення з однорідними присудками 

а) Сонечко весело і привітно із-за хмари визирає. 

б) Могутні сосни стояли величаво, а берізки радісно шелестіли листочками. 

в) Теплим весняним вечором діти поверталися із сусіднього села. 

г) Встала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком 

укрила. 

 

31. Визначте, яким членом речення є прислівник 

Повільно сходило сонце, і світло щедро осяяло землю. 

а) другорядним членом речення 

б) підметом 



в) присудком 

г) другорядним членом речення і присудком 

 

32. Якою частиною мови виражений другорядний член речення? 

Земля ще спить, але скоро зацвітуть блакитні проліски. 

а) іменником 

б) прислівником і прикметником 

в) іменником і прикметником 

г) незмінною частиною мови 

 

33. Який член речення пропущено? 

... дівчата повний кошик горіхів. 

а) підмет 

б) присудок 

в) другорядний член речення 

г) підмет і присудок 

 

 

 

34. Знайдіть зайве речення 

а) Вітер погойдує гілля сосни. 

б) Діти склали модель літака. 

в) Настало літо. 

г) Він повів хлопців до ставу. 

 

35. Вкажіть речення з однорідними підметами 

а) Від’їде травень й прихопить з собою сині дощі, зелений шум та солов’їний 

спів. 

б) Білі рухливі дзвоники конвалій об’єдналися навколо стебла. 

в) В’ються дзвінкі струмочки і збігають у річку. 

г) У квітні прилітають стрижі і ластівки. 

 

36. Виберіть з тексту лише те речення, у якому іменник є тільки підметом 

а) Дітям весело взимку. 

б) Все снігом замело. 

в) Річеньку широкою кригою скувало. 

г) Але сонце гляне – й прибіжить весна. 

 

37. Виберіть з тексту лише те речення, у якому іменник є другорядним членом 

а) Тихо шелестять берези. 

б) Стрункі, високі білокорі красуні шумлять. 

в) Легенький вітерець розчісує їх коси. 

г) Вони опускаються низько. 
 

38. Знайдіть речення, у якому присудок виражений дієсловом минулого часу 



а) Морські хвилі змінюють обриси узбережжя. 

б) Люди намагаються відстояти береги. 

в) На узбережжі насадили дерева. 

г) Укріплюють люди і морське дно. 

 

 

 

 

39. Знайдіть речення, у якому присудок виражений неозначеною формою 

дієслова 

а) Прокинулося весняне сонечко. 

б) Природа хоче вмитися весняним дощем. 

в) Бачить: прекрасна земля! 

г) Майнуло золотим рукавом – і засвітилися всюди маленькі жовті вогники- 

кульбабки. 

 

40. Укажіть речення з однорідними присудками 

а) Тихо лягає ніч на вершини гір. 

б) У музиці людина знаходить вираження почуттів. 

в) Сонце гарячими промінчиками лоскотало землю, і небо 

заглядало в очі озер. 

г) У вікно беззвучно влетів кленовий листок, покружляв над столом і опустився 

на підлогу. 

 

41. Визначте речення, у якому неправильно поставлені розділові знаки 

а) Навчання закінчилося, і почались канікули. 

б) Я встаю рано, снідаю, і йду на прогулянку в поле. 

в) Я ходжу в полі і дихаю свіжим повітрям. 

г)А далі я йду до річки, купаюся і лежу на піску. 
 

42. Знайдіть речення, у якому неправильно поставлені розділові знаки при 

однорідних членах речення 

а) Уранці ляжуть білі роси на травичку, листя, і покоси. 

б) Сани влітку відпочивають, а взимку дітей катають. 

в)Високо в небі летів ключ перелітних птахів, жалібно курликав, голосно тріпав 

крильми. 

г) Хлопці відразу кинулись і хмиз збирати, і розводити вогонь, і носити воду. 

 

43. Визначте речення, в якому правильно поставлені розділові знаки 

а) Маленька пташка п’є воду, з джерела. 

б) Соловей співає весело, і дзвінко. 

в) Люди посадили край дороги і калину, і вербу, і тополю. 

г) Здавна люди збирали трави, звіробою, подорожника, валер’яни. 

 

44. Визначити речення, у якому правильно поставлені розділові знаки 



а) Пливли білі стрічки хмар, і чулося журавлине курликання. 

б) Холодний вітерець, шелестів молодим листям беріз, і не зривав їх. 

в) Була рання весна, і в небі, світило вже сильне сонце. 

г) Прилетить грайливий вітерець, і заплутається в кучерявих кісках беріз. 

 

45. Яке речення є складним? 

а) Мати посміхнулась, але нічого не сказала. 

б) Перелітні птахи збираються у великі зграї і летять на південь. 

в) Насунули темні хмари і оповили небо. 

г) На воді лежало темно-зелене листя латаття, 

а поміж ним біліли голівки лілей. 

 

46. У якому реченні є однорідні члени? 

а) Звірі були налякані шелестом і гомоном. 

б) Ой ти вишенько ти черешенько, ой коли ти зійшла, коли виросла? 

в) При березі у затишку прив’язані човни. 

г) Золота осінь обтрусила яблука доспілі. 

 

47. У якому реченні пропущено розділові знаки? 

а) Роботящі руки зерно змолотили, у коморі дбайливо зложили. 

б) Лисички жовті боки, личка не ховайте у листі. 

в) Сама кицька руденька, а кінчик хвоста біленький. 

г) Вважають, що квітка папороті приносить щастя. 

 
 

48. Визначте у реченні однорідні члени, після яких слід поставити розділові 

знаки? 

Летіла птиця (1)по синьому небу (2) розпустила крила (3) сонце закрила. 

а) 1, 2 б) 2, 3 в) 1, 3 г) 1, 2, 3 

 

49. Визначте у реченні однорідні члени речення, позначте слова, після яких має 

бути кома 

За сонцем (1) хмаронька пливе (2) червоні поли розстеляє (3) сонце спатоньки 

зове. 

а)1, 2 б) 1, 2, 3 в) 2, 3 г) 1, 3 

 

50. Визначте слова, після яких має бути розділовий знак. 

Люби (1) доню (2) свою маму (3) і завжди турбуйся про неї. 

а) 1, 2 б) 2, 3 в) 1, 2, 3 г) 1, 3 

 

51. Після яких слів треба поставити розділові знаки? 

Друже (1) милий (2) ти (3) помітив до краси людську любов (4) повагу? 

а) 1, 2 б) 1, 3 в) 1, 2, 3 г) 2, 4 

 

52. Знайдіть речення, у якому звертання виражене словосполученням (коми 

пропущено) 



а) Плекайте діти рідну свою мову. 

б) Вчіться діти! Мудра книжка скаже вам чогось багато. 

в)Чом ти зайчику не скачеш? 

г) Зоре моя вечірняя зійди над горою. 

 

53. До якої схеми належить речення? 

На траві заблищали білі кристалики льоду. 

а) ··· ═════ ───── ··· 

б) ··· ═════ ··· ───── ··· 

в) ──── ════ ··· ··· 

г) ··· ──── ════ ··· 

54. Знайдіть правильно визначені члени речення 

Важко живеться взимку птахам. 

а) ··· ════ ··· ··· 

б) ──── ════ ··· ··· 

в) ··· ════ ···· ──── 

г) ··· ════ ──── ··· 

 

55. Знайдіть правильну схему речення: 

Літо чекають з нетерпінням діти. 

а) ·· ════ ···· ──── 

б) ──── ════ ··· ··· 

в) ··· ──── ···· ════ 

г) ······· ──── ════ 

 
 

56. Позначте слова, після яких слід ставити розділові знаки 

І дерева (1) і зорі (2) і птахи (3)відкриють тобі (4)багато таємниць. 

а) 1, 2, 3, 4 б) 2, 3 в) 3, 4 г) 1, 2 

 

57. У якому рядку правильно визначено граматичну основу речення 

Зраділа білочка, сіла на пеньок і почала гризти горішки. 

а) зраділа білочка, гризти горішки 

б) зраділа білочка, сіла 

в) білочка зраділа, сіла і почала гризти 

г) білочка зраділа і почала гризти 

58. Позначте рядок, у якому є складне ресення 

а) Білочка стрибнула з дерева і почала збирати горішки. 

б) В осінньому вбранні стоїть ліс, догорають останні промені сонця. 

в) Сонячне проміння освітило зелений луг, заграло на листі беріз. 

г) Дорога бігла в поля, а потім звертала до лісу. 

59. Позначте речення, яке є складним 

а) Книжка – друг і порадник дітей. 

б) Вода в озері віддзеркалювала скелі. 



в) Батько подарував синові цікаву книжку і захоплено розповідав про Гулівера. 

г) Сонячне проміння торкнулося верхівки дерева, і вітер затанцював у кроні 

60. Позначте граматичну основу речення 

Осінь причепурила землю різнобарвними килимами. 

а) осінь причепурила 

б) причепурила землю 

в) причепурила різнобарвними килимами 

г) причепурила килимами. 

61. Визнач прислів’я із прислівниками-антонімами 

а) Одежа краща нова, а друзі кращі старі. 

б) Перо коротше за шаблю, та глибше коле. 

в) Хто рано плаче, той увечері сміється. 

г) Тихо їдеш - далі будеш. 

62. Познач рядок,у якому подано синоніми. 

А) веселий, веселка, веселитись 

Б) веселий, радісний, жартівливий 

В) веселий, красивий, дзвінкий 

Г) веселий, красивий, радісний 

 

63. Прислівники красиво–гарно, спокійно–тихо, блискуче–чудово є 

а) синоніми 

б) антоніми 

в) споріднені слова 

г) багатозначні слова 

64. Прислівники далеко–близько, дорого–дешево, радісно–сумно є: 

а) синоніми 

б) антоніми 

в) споріднені слова 

г) багатозначні слова 

65. Позначте рядок слів-антонімів до слова чистий 

а) брудний, неохайний, замурзаний 

б) ошатний, світлий, охайний 

в) прозорий, ясний, гарний 

г) святковий, чепурний, правдивий. 

66.Знайти «зайве» слово 

а) учитель, педагог, викладач, директор 

б) жвавий, моторний, прудкий, швидкий 

в) друг, приятель, товариш, побратим 

г) дім, оселя, хата, будинок 

 

67. Випиши пару слів із протилежним значенням 

а) тарілка – чашка 

б) кішка – собака 

в) бігти – мчати 



г) сухий – мокрий 

 

68. Позначте рядок слів-синонімів до слова хоробрий 

а) мирний, спокійний, тихий 

б) добрий, вдячний, ніжний 

в) сильний, кремезний, здоровий 

г) сміливий, відважний, мужній 

 

69. Позначте рядок словосполучень у прямому значенні 

а) шовкова сукня, співають пісню, дорога річ 

б) співають жита, дорога людина, шовкові руки 

в) шовкова шкіра, співають гори, дорога родина 

г) співає душа, дорога поезія, шовкові брови. 

 

70. Замінити одним словом вислів  іти чітко в ногу 

а) іти 

б) крокувати 

в) плентатись 

г) шкутильгати. 

 

71. Замінити одним словом вислів іти дуже повільно 

а) іти 

б) крокувати 

в) плентатись 

г) шкутильгати. 

72. Позначте рядок, у якому вжито слова у переносному значенні 

а) ліс здригнувся, фіалка прокинулась 

б) ворона стрекоче, метелик летить 

в) учень іде, хлопець пише 

г) їсти хліб, нести мішок 

73. Позначте рядок, у якому вжито слова у переносному значенні 

а) зламати стілець, загубити ручку 

б) ввійти в довіру, втратити надію 

в) ловити птаха, пливти річкою 

г) ввійти в кімнату, підняти валізу. 

74. Позначте рядок, у якому вжито слова у переносному значенні 

а) завоювати довір’я, підняти авторитет 

б) йти вулицею, підняти колесо 

в) завоювати країну, прийти додому 

г) пити молоко, віддати зошит. 

 

75. Знайдіть рядок, у якому всі слова можуть бути вжиті у переносному значенні 

а) берегти, втратити, ловити 

б) бігти, циркуль, телевізор 



в) голова, тканина, синиця 

г) сніг, листопад, тролейбус 

 

76. Спільнокореневими є іменники 

а) ручка, рукав, рукава 

б) риба, рибак, рибалка 

в) радість, радгосп, річка 

г) риба, рибі, рибою 

 

77. Визнач словосполучення, ужите в прямому значенні 

а) золоте листя 

б) золотий ланцюжок 

в) золота осінь 

г) золота душа 

 

78. Позначте рядок, у якому всі слова синоніми 

а) запросити, кликати, шукати 

б) охороняти, берегти, стерегти 

в) крутитися, обертатися, танцювати 

г) мандрувати, подорожувати, їхати 

79. Знайдіть рядок, у якому правильно визначено значення виразу 

а) Попасти пальцем у небо (неможливо втаїти) 

б) Сховати шило в мішку (діяти наугад) 

в) Ловити ґав (втікати) 

г) П’ятами накивати (втекти). 

 

80. Знайдіть рядок, у якому правильно визначено значення словосполучення 

а) задирати ніс – сумувати 

б) опустити носа – втручатися 

в) клювати носом – дрімати 

г) совати ніс – гордитися. 

81. Знайдіть рядок, у якому неправильно визначено значення словосполучення 

а) пальцем у небо попадати – знаходити 

б) брати за живе – допекти 

в) викинути з голови – забути 

г) тримати язик за зубами - мовчати 

82. Знайдіть числівник, який можна вставити на місці пропуску 

… раз відмір, а один раз відріж 

... одного не ждуть 

... п’ятниць на тиждень 

... чудес світу. 

а) один б) п’ять в) шість г) сім 

83. Знайдіть зайвий рядок 



а) дрібний, малий, незначний 

б) сильний, міцний, дужий 

в) рідний, ближній, відомий 

г)великий, гігантський, могутній 

84. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Він хотів виступити, але його позбавили слова 

б) Він поїхав на святкування Дня міста 

в) Весела дітвора прийшла до школи 

г) Учні прийняли участь у змаганнях 

85. Знайди рядок, у якому іменники вжиті у переносному значенні 

а) стіна лісу, стіна непорозуміння 

б) журавлиний ключ, ключ від дверей 

в) Карпатські гори, гори сміття 

г) персидський килим, килим із трав 

 

86. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Високі гори були залиті яскравим сонцем 

б) Чимало води спливло з того часу 

в) Учень закрив двері 

г) Тепер я проживаю за іншою адресою 

 

 
 

87. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Бабуся любить прасувати білизну. 

б) Я виходжу на слідуючій зупинці. 

в) Туристи розбили намет на березі річки 

г) Рахуючи до ста, Петрик заснув 

 

88. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Якщо ви запізнитеся, вас вичеркнуть зі списку. 

б) Усі прийшли на заняття вчасно. 

в) Андрій успішно закінчив школу. 

г) Ми розмовлятимемо українською мовою. 

89. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Пахне смачно піджарена ковбаса. 

б) Директор поїхав у відрядження. 

в) Я виходжу на наступній зупинці. 

г) Дитина не хоче приймати жаропонижаючі засоби. 

90. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Назустріч мені йшов чоловік у чорному пальто. 

б) Я нещодавно зустрів свого друга. 

в) Ще триває передплата газет і журналів. 



г) Хлопчикові стало сумно. 

 

91. У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Хлопчик щодуху мчав у столову. 

б) Клас бере участь у багатьох заходах. 

в) Він обережно переходив вулицю. 

г) Вулиця була яскраво освітлена. 

92. Котре словосполучення є правильним? 

а) кидатись в очі 

б) зайвий раз 

в) книжний магазин 

г) далекий путь 

 

93. Котре словосполучення є правильним? 

а) насміхатись над ним 

б) безпритульні діти 

в) не дивлячись на перешкоди 

г) головна біль 

 

94. Котре словосполучення є правильним? 

а) вірна відповідь 

б) виключити світло 

в) три банани 

г) розкрити книжку 

 

95. Котре речення не потребує редагування? 

а) Лукаш вирішує одружитися з Мавкою 

б) У зв’язку із змінившимся графіком поїзд запізнюється 

в) Яблуко поділили на дві рівні половини 

г) Це самий найдовший варіант із розглянутих 
 

96. У котрому реченні є помилка у вживанні слів? 

а) Мама купила сонцезахисні очки 

б) У суботу ми гарно відпочили 

в) Потяг ішов без зупинок 

г)Ділянку поділили навпіл 

 

97. У котрому рядку нема помилки у вживанні слів? 

а) чергувати в столовій 

б) перегорнути сторінку 

в) невірний номер 

г) глиняна посуда 

 

98. Знайдіть правильну відповідь. Котра година? 

а) вісім годин ранку 



б) восьма година 

в) сім годин шістдесят хвилин 

г) тринадцять тридцять 

 

99. Знайдіть речення, у якому допущено помилку на позначення часу 

а) Заняття розпочалося у пів першої. 

б) Гуляв близько двох годин. 

в) Книгарня зачиняється о сімнадцятій годині. 

г) Кіоск відчиняється о восьмій годині. 

 

100. Знайдіть правильну відповідь. О котрій годині? 

а) у сім тридцять 

б) о сьомій тридцять 

в) об сім годин тридцять хвилин 

г) у сім годин тридцять хвилин 

 

101. У котрому реченні є помилки у вживанні слів? 

а) В скільки годин розпочнеться змагання? 

б) Микола дуже любить читати книги. 

в) Птахи вже почали будувати гнізда. 

г) Трави та квіти вмиваються ранковою росою. 

 

102. Запишіть, як ви розумієте вислів 

Прикусити язика – … 

а) замовкнути 

б) зробити собі боляче 

в) розмовляти 

г) набрати в рот води 

 

103. Визначте словосполучення, ужите правильно 

а) кольорові карандаші 

б) у мене насморк 

в) треба цю сукню погладити 

г) зустрінемось за кілька днів 

 

104. Визначте словосполучення, ужите правильно 

а) мені повезло 

б) включити світло 

в) любе питання 

г) магазин зачиняється о п’ятій годині 



 



МАТЕМАТИКА 

 
З А В Д А Н Н Я З В И Б О Р О М О Д Н І Є Ї П Р А В И Л Ь Н О Ї 

В І Д П О В І Д І 

 

 
 

I . Н У М Е Р А Ц І Я Ч И С Е Л . 

Н У М Е Р А Ц І Я Б А Г А Т О Ц И Ф Р О В И Х Ч И С Е Л 

 
 

1. Запишіть цифрами число сімдесят тисяч п’ятсот тридцять два. 

А. 7532 Б. 70532 В. 70523 Г. 70325 

2. Запишіть цифрами число сімдесят тисяч п’ять. 

А. 705 Б. 7005 В. 70005 Г. 700005 

3. Запишіть цифрами число сімдесят тисяч сім. 

А. 707 Б. 7007 В. 70007 Г. 700007 

4. Запишіть цифрами число вісімдесят тисяч двадцять. 

А. 8020 Б. 18020 В. 800020 Г. 80020 

5. Запишіть цифрами число вісімдесят тисяч вісімнадцять. 

А. 8018 Б. 18018 В. 800018 Г. 80018 

6. Запишіть цифрами число вісімдесят тисяч вісімсот. 

А. 18800 Б. 18080 В. 8800 Г. 80800 

7. Запишіть цифрами число двісті тисяч два. 

А. 200002 Б. 202 В. 20002 Г. 2000002 

8. Запишіть цифрами число сто вісімдесят тисяч чотириста сімдесят два. 

А. 18040072 Б. 180472 В. 18472 Г. 180427 



9. Запишіть цифрами число вісімдесят тисяч вісімдесят. 

А. 80018 Б. 8080 В. 80080 Г. 800080 

10. Запишіть цифрами число сто вісімнадцять тисяч двісті. 

А. 180200 Б. 118200 В. 11820 Г. 180020 

11. Запишіть цифрами число вісімсот тисяч двісті два. 

А. 802002 Б. 18202 В. 80202 Г. 800202 

12. Запишіть цифрами число двісті сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят три. 

А. 241753 Б. 240753 В. 241735 Г. 241750 

13. Запишіть цифрами число шістсот тисяч триста три. 

А. 6303 Б. 60303 В. 600303 Г. 6000303 

14. Запишіть цифрами число двісті двадцять тисяч сто дев’яносто три. 

А. 22193 Б. 220193 В. 220139 Г. 212193 

15. Запишіть цифрами число двісті тисяч сімсот сім. 

А. 200707 Б. 20077 В. 20707 Г. 200770 

16. Запишіть цифрами число вісімсот одинадцять тисяч шістсот сорок два. 

А. 8110642 Б. 118642 В. 811624 Г. 811642 

17. Запишіть цифрами число чотириста тисяч сто один. 

А. 400101 Б. 40101 В. 40001 Г. 4000101 

18. Запишіть цифрами число чотириста чотирнадцять тисяч сто дев’яносто вісім. 

А. 414198 Б. 440189 В. 14198 Г. 4014198 

19. Запишіть цифрами число сто тисяч чотириста чотири. 

А. 10404 Б. 10044 В. 100044 Г. 100404 

20. Запишіть цифрами число дев’ятсот сорок одна тисяча двісті вісімнадцять. 

А. 941280 Б. 941218 В. 940280 Г. 940218 

21. Запишіть цифрами число триста тисяч триста. 

А. 30300 Б. 3300 В. 300303 Г. 300300 



22. Запишіть цифрами число шістсот тисяч шістсот шість. 

А. 60606 Б. 600606 В. 6606 Г. 600660 

23. Запишіть цифрами число, яке містить двісті сорок одиниць другого класу. 

А. 240 Б. 2400 В. 24000 Г. 240000 

24. Запишіть цифрами число, яке містить сімсот сімнадцять одиниць другого 

класу і п’ятсот сімдесят чотири одиниці першого класу. 

А. 717574 Б. 717547 В. 770574 Г. 770547 

25. Запишіть цифрами число, яке містить шістнадцять одиниць другого класу і 

шістдесят одиниць першого класу. 

А. 1660 Б. 16060 В. 60016 Г. 16006 

26. Запишіть цифрами число, яке містить чотириста п’ятнадцять одиниць другого 

класу і шістсот вісімдесят чотири одиниці першого класу. 

А. 415684 Б. 415648 В. 450684 Г. 450648 

27. Запишіть цифрами число, яке містить сімсот п’ять одиниць другого класу. 

А. 705 Б. 705000 В. 7050 Г. 750000 

28. Запишіть цифрами число, яке містить триста двадцять одиниць другого класу і 

вісімдесят три одиниці першого класу. 

А. 32083 Б. 320083 В. 3200083 Г. 3283 

29. Запишіть найбільше чотирицифрове число, у якому сума цифр дорівнює 3. 

А. 9999 Б. 3333 В. 2001 Г. 3000 

30. Запишіть найменше чотирицифрове число, у якому сума цифр дорівнює 4. 

А. 1000 Б. 1111 В. 1003 Г. 4444 

31. Запишіть найбільше чотирицифрове число, у якому сума цифр дорівнює 5. 

А. 9999 Б. 5555 В. 5000 Г. 4100 

32. Запишіть найбільше п’ятицифрове число, у якому всі цифри різні. 

А. 99999 Б. 98765 В. 987654 Г. 99887 

33. Запишіть найменше п’ятицифрове число, у якому всі цифри різні. 



А. 10000 Б. 12345 В. 10234 Г. 13254 

34. Запишіть найбільше шестицифрове число, у якому всі цифри різні. 

А. 999999 Б. 987654 В. 987564 Г. 986547 

35. Запишіть найменше п’ятицифрове число, використовуючи цифри 2 і 9. 

А. 22222 Б. 22229 В. 222229 Г. 29292 

36. Запишіть найбільше шестицифрове число, використовуючи цифри 3 і 9. 

А. 333339 Б. 999999 В. 939393 Г. 999993 

37. Запишіть найменше шестицифрове число, використовуючи цифри 3 і 5. 

А. 333335 Б. 333333 В. 353535 Г. 535353 

38. Запишіть цифрами число триста вісімдесят тисяч чотириста дванадцять. 

А. 318412 Б. 380412 В. 380420 Г. 318420 

39. Запишіть цифрами число триста п’ять тисяч сімсот шістдесят. 

А. 305760 Б. 35760 В. 305706 Г. 35706 

40. Запишіть цифрами число шістсот шістдесят тисяч сімсот три. 

А. 60703 Б. 660307 В. 660703 Г. 660073 

41. Запишіть цифрами число двісті тисяч триста шістдесят п’ять. 

А. 200365 Б. 20365 В. 200356 Г. 20356 

42. Запишіть цифрами число триста тридцять п’ять тисяч триста вісім. 

А. 335308 Б. 35038 В. 303038 Г. 335380 

43. Запишіть цифрами число вісімдесят чотири тисячі п’ятдесят три. 

А. 8453 Б. 84053 В. 84153 Г. 8403 

44. Запишіть цифрами число тридцять чотири тисячі двісті сорок три. 

А. 34234 Б. 34243 В. 34244 Г. 134243 

45. Запишіть цифрами число, яке містить чотириста дві одиниці другого класу. 

А. 402000 Б. 4200 В. 42000 Г. 420000 



46. Запишіть цифрами число, яке містить шістсот двадцять одиниць другого класу 

і триста чотири одиниці першого класу. 

А. 612304 Б. 612034 В. 620034 Г. 620304 

47. Запишіть цифрами число, яке містить триста п’ятнадцять одиниць другого 

класу і двісті дві одиниці першого класу. 

А. 315202 Б. 31522 В. 351202 Г. 315102 

48. Запишіть цифрами число, яке містить п’ятсот п’ять одиниць другого класу і 

сто тринадцять одиниць першого класу. 

А. 55113 Б. 505113 В. 505130 Г. 55130 

49. Запишіть цифрами число, яке містить чотириста шістнадцять одиниць другого класу і 

сімсот п’ятдесят чотири одиниці першого класу. 

А. 460754 Б. 416754 В. 416745 Г. 460745 

50. Запишіть цифрами число, яке містить чотириста сімнадцять одиниць другого 

класу і шістсот сорок чотири одиниці першого класу. 

А. 470644 Б. 417644 В. 470640 Г. 417604 

51. Запишіть цифрами число, яке містить вісімсот шість одиниць другого класу. 

А. 806 Б. 8600 В. 86000 Г. 806000 

52. Запишіть цифрами число, яке містить двісті сорок одиниць другого класу і 

п’ятдесят три одиниці першого класу. 

А. 24053 Б. 240053 В. 2400053 Г. 240035 

53. Запишіть цифрами число, яке містить триста двадцять одиниць другого класу. 

А. 320 Б. 32000 В. 320000 Г. 312000 



І І . Д Р О Б И 
 

 

1. До числа 4748 додати 
3 його: 
4 

 

А. 3561 Б. 1187 В. 8309 Г. 1178 
 

2. До числа 4565 додати 
3 його: 
5 

 

А. 2793 Б. 2739 В. 913 Г. 7304 
 

3. Довжина 
1 стрічки 12 см. Яка довжина всієї стрічки? 
4 

 

А. 3 Б. 3см В. 48 Г. 48 см 
 

4. Довжина 
1 стрічки 10 см. Яка довжина всієї стрічки? 
5 

 

А. 2 Б. 2см В. 5 Г. 50см 
 

5. Знайти 
3 від 68. 
4 

 

А. 17 Б. 18 В. 51 Г. 54 
 

6. Від числа 3420 відняти його 1 . 
3 

 

А. 2280 Б. 4560 В. 1140 Г. 1040 
 

7. Від числа 2480 відняти його 1 . 
5 

 

А. 496 Б. 1984 В. 2976 Г. 1994 
 

8. Знайти 
1 від 30 км 060 м. 
9 

 

А. 3340 Б. 3 км 340 м В. 3040 Г. 270540 м 
 

9. Знайти 
1 від 36 км 016 м. 
4 

 

А. 9004м Б. 9004 В. 904 м Г. 94 
 

10. Знайти 
1 від 20 км 040 м. 
5 

 

А. 4008м Б. 4008 В 408 м Г. 4 км 



11. До числа 64350 додати 
5 його. 
9 

 

А. 28600 Б. 100100 В. 35750 Г. 7150 
 

12. Від числа 40530 відняти 
3 його. 
7 

 

А. 17370 Б. 5790 В. 57900 Г. 23160 
 

13. Знайти 
2  від числа 36309 
7 

 

А. 5187 Б. 10374 В. 10347 Г. 5178 
 

14. Знайти 
2 від числа 455733 
9 

 

А. 50637 Б. 101274 В. 50376 Г. 101247 
 

15. Знайти 
1 від 13 м 4 см. 
2 

 

А. 67 Б. 652 В. 13 см Г. 652 см 
 

16. Знайти 
1  від 28 м 28 см. 
7 

 

А. 44 Б. 44см В.  404 Г. 404 см 
 

17. Знайти 
1 від суми числа 3036 і 
2 

2 його. 
3 

 

А. 2024 Б. 1012 В. 1518 Г. 2530 
 

18. Від числа 72060 відняти 
5 його. 
6 

 

А. 12010 Б. 69561 В. 12100 Г. 60050 
 

19. Знайти 
3 від 72720. 
8 

 

А. 27270 Б. 9090 В. 218160 Г. 218610 
 

20. Знайти 
2 від 3175. 
5 

 

А. 635 Б. 1270 В. 6350 Г. 6350 
 

21. Знайти 
1 від 4445. 
7 



А. 635 Б. 31115 В. 653 Г. 31151 
 

22. Знайти 
3 від 63560. 
7 

 

А. 9080 Б. 190680 В. 27240 Г. 27420 
 

23. Знайти 
2 від 3222. 
6 

 

А. 537 Б. 1074 В. 6444 Г. 1047 
 

24. Знайти число, якщо 
1   його становить 2480. 
2 

 

А. 4960 Б. 1420 В. 1240 Г. 4690 
 

25. Знайти 
1 від 2 хв. 
3 

 

А. 40с Б. 20 с В. 0 Г. 6 с 
 

26. Знайти 
1 від 1 ц. 
2 

 

А. 50 Б. 200 В. 200 кг Г. 50 кг 
 

27. Знайти 
1 від 1 т. 
5 

 

А. 20кг Б. 200 В. 200кг Г. 20ц 
 

28. Знайти 
1 від суми чисел 630 і 210. 
3 

 

А. 140 Б. 420 В. 210 Г. 280 
 

29. Знайти 
1 від суми чисел 630 і 210. 
5 

 

А. 168 Б. 126 В. 162 Г. 84 
 

30. Знайти 
1 від різниці чисел 900  і 64. 
4 

 

А. 241 Б. 225 В. 209 Г. 241 
 

31. Знайти 
1 від різниці чисел 80 і 52. 
7 

 

А. 196 Б. 4 В. 169 Г. 14 



32. Знайти 
3  від 3864 
7 

 

А. 1656 Б. 552 В. 11592 Г. 525 
 

4 
 

 

33. Знайти 9 

 
від 1575. 

 

А. 175 Б. 630 В. 157 Г. 700 
 

34. Знайти 
1 від суми чисел 20454 і 8406. 
6 

 

А. 28860 Б. 4180 В. 4810 Г. 4081 
 

35. До числа 72 060 додати 
2 його. 
5 

 

А. 14412 Б. 2882 В. 86472 Г. 100884 
 

36. До числа 27 054 додати 
5 його. 
6 

 

А. 45599 Б. 49018 В. 36072 Г. 49599 
 

37. До числа 3864 додати 
3 його 
7 

 

А. 2208 Б. 5510 В. 5520 Г. 1656 
 

38. До числа 72720 додати 
3 його. 
8 

 

А. 99990 Б. 45450 В. 27270 Г. 99099 
 

39. Від числа 4445 відняти 
1 його. 
7 

 

А. 635 Б. 5080 В. 3810 Г. 3180 
 

40. Знайти 
1 від суми чисел 4998 і 1326 
3 

 

А. 2108 Б. 442 В. 1666 Г. 1224 
 

41. Знайти 
3 від числа 1200. 

10 
 

А. 400 Б. 120 В. 122 Г. 360 
 

42. Від числа 2040 відняти 
2 його. 
5 



А. 408 Б. 1224 В. 16 Г. 1242 
 

43. Довжина 
1 стрічки 10 см. Яка довжина всієї стрічки? 
5 

 

А. 2 Б. 2 см В. 5 Г. 50 см 

44. Знаменник дробу показує: 

А. на скільки частин поділене ціле; Б. на дріб; 

В. скільки взято частин цілого; Г. інша відповідь. 

45. Від числа 3420  відняти його 1 . 
3 

 

А. 1140 Б. 2280 В. 1410 Г. 2080 
 

46. Від числа 2480 відняти його 1 . 
5 

 

А. 1984 Б. 496 В. 495 Г. 1894 
 

47. Знайти 
1 від 30 км 60 м. 
9 

 

А. 30340 Б. 3340 м В. 334 м Г. 3340 
 

48. Знайти 
1 від 36 км 16м. 
4 

 

А. 94м Б. 904 м В. 9004 м Г. 9004 
 

49. Знайти 
1 від 20 км 40 м. 
5 

 

А. 4008м Б. 4008 В. 408 м Г. 4 км 
 

50. До числа 64350 додати 
5 його. 
9 

 

А. 7150 Б. 35750 В. 100100 Г. 1010 
 

51. Від числа 40530 відняти 
3 його. 
7 

 

А. 5790 Б. 22160 В. 17370 Г. 23160 
 

52. Знайти 
2 від числа 36309. 
7 

 

А. 5178 Б. 10347 В. 5187 Г. 10374 



53. Знайти 
2 від числа 455733 
9 

 

А. 50637 Б. 101274 В. 101247 Г. 50673 
 

54. Знайти 
1 від 13 м 4 см. 
2 

 

А. 67 Б. 652 В. 13 см Г. 652 см 



I I I . Б У К В Е Н І В И Р А З И . 

З Н А Й Т И З Н А Ч Е Н Н Я Б У К В Е Н О Г О В И Р А З У 
 

 
 

 
 

1. (с – с : 24 ): 4, якщо с = 576  

 А. 552 Б. 138 В. 525 Г. 24 

2. (в – в : 9) : 4, якщо в = 828   

 А. 184 Б. 736 В. 92 Г. 0 

3. а ∙ 3 –  375, якщо а =258   

 А. 499 Б. 774 В. 574 Г. 399 
 

4. (а – 175) + 8 446, якщо а= 258 

А. 8539 Б. 8359 В. 8629 Г. 8529 

5. р : 655 + с, якщо р = 40 610, с = 145 

А. 62 Б. 602 В. 207 Г. 27 

6. (в ∙ 35 – в : 42) ∙ 3, якщо в = 1 848 

А. 193908 Б. 64636 В. 23 Г. 64680 

7. (в : 43 + в ∙ 2) : 8, якщо в = 2 752 
 

А. 5568 Б. 696 В. 5504 Г. 64 

8. с ∙ 15 – с, якщо с = 240  

А. 3360 Б. 336 В. 3630 Г. 3306 

9. с – с : 43, якщо с = 18 103  

А. 421 Б. 17682 В. 17684 Г. 0 

10. к + к : 27, якщо к = 11 016  

А. 22032 Б. 816 В. 12424 Г. 11424 

11. (в + в : 14) ∙ 18, якщо в = 1 050  

А. 1125 Б. 20250 В. 2250 Г. 2025 

12. (22 649 : с + с ∙ 12) ∙ 3, якщо с = 71 

А. 319 Б. 852 В. 1171 Г. 3513 

13. (с – с : 23) : 4, якщо с = 5 382 

А. 1287 Б. 1278 В. 5148 Г. 234 

14. (в + в : 52) ∙ 13, якщо в = 16588 



А. 229791 Б. 219791 В. 220791 Г. 210891 

15. (с – 148) – (97 + к) , якщо с = 318, к = 45 

А. 170 Б. 158 В. 38 Г. 28 

16. (с + 124) – (356 – в) , якщо с = 186, в = 287 

А. 69 Б. 310 В. 241 Г. 231 

17. (984: а + 1 270) ∙ в, якщо а = 24, в = 43 

А. 56373 Б. 57373 В. 1311 Г. 1313 

18. (4 080 ∙ с – 20 445): в, якщо с = 67, в = 5 

А. 273360 Б. 50583 В. 252915 Г. 5583 

19. 42 372 : с + 358, якщо с = 66 

А. 424 Б. 642 В. 900 Г. 1000 

20. 30 744 : в ∙ с, якщо в = 42, с = 91 

А. 66612 Б. 6612 В. 60612 Г. 6661 

21. Враховуючи, що а = 386, які нерівності правильні? 

а) 5 685 + а < 6 072; в) 5 685 + а > 6 074; 

б) 5 685 + а > 60984 г) 5 685 + а < 6 070. 



IV . І М Е Н О В А Н І В Е Л И Ч И Н И 

 
 

В И К О Н А Т И Д І Ї 

З І М Е Н О В А Н И М И В Е Л И Ч И Н А М И :   

 

 

 
1. 30 хв 10 с – це ..с. 

А. 1810 с Б. 181 с; В. 3010 с; Г. 30600 с. 

2. 2 год 30 хв – це ... хв. 
 

А. 230 хв; Б. 150 хв; В. 1500 хв; Г. 2300 хв. 

3. 420 с = ... хв.    

А. 42 хв; Б. 4200 хв; В. 70 хв Г. 7 хв. 

4. 5 год = ... хв.    

А. 50 хв; Б. 30 хв; В. 5000 хв; Г. 300 хв. 

5. 36000 с = .... хв. 

А. 610 хв; Б. 600 хв; В. 660 хв; Г. 620 хв. 

6. 7200 хв = .... год. 

А. 120 год; Б. 720 год; В. 12 год; Г. 72 год. 

7. 30 год = .... хв. 

А. 180 хв; Б. 1800 хв; В. 18000 хв; Г. 300 хв. 

8. 6 діб = .... год. 

А. 60 год; Б. 144 год; В. 360 год; Г. 600 год. 

9. 8 діб = .... год. 

А. 80 год; Б. 192 год; В. 480 год; Г. 8000 год. 

10. 4800 хв = .... год. 

А. 8 год; Б. 800 гожд; В. 480 год; Г. 80 год. 

11. 300 000 хв = ....год. 

А. 500 год; Б. 50 год; В. 5000 год; Г. 50 000 год. 

12. 60 діб = .... год. 

А. 1 год; Б. 1440 год; В. 144 год; Г. 3600 год. 

13. 14 ц 22 кг – 4 ц 42 кг = ... 



А. 9 ц 80 кг; Б. 10 ц 80 кг; В. 19 ц 80 кг; Г. 9 ц 84 кг. 

14. 41 т 111 кг – 2 т 999 кг = ... 

А. 38 т 222 кг; Б. 39 т 122 кг; В.38 т 212 кг; Г. 38т 112 кг. 

15. 25 км 307 м + 250 км 98 м = ... 

А. 274 км 405 м; Б. 275 км 405 м; 

В. 275 км 395 м; Г. 275 км 305 м. 

16. 9 км 895 м + 600 км 595 м = ... 

А. 610 км 490 м; Б. 609 км 490 м; 

В. 610 км 480 м; Г. 610 км 390 м. 

17. 710 т 4 ц – 319 т 5 ц = ... 

А. 390 т 1 ц; Б. 389 т 9 ц; В. 389 т 1 ц; Г. 390 т 9 ц. 

18. 200 км 40 м – 154 км 126 м = ... 
 

А. 45 км 924 м; Б. 45 км 814 м;  

В. 45 км 914 м; Г. 145 км 914 м. 

19. 338 т: 4 = ...  

А. 84 т 50 кг; Б. 8450 кг; В. 84500 кг; Г. 8450 кг. 

20. 19 т 2 ц: 3 = ...  

А. 640 ц; Б. 640 кг; В. 64 ц; Г. 6 т 40 ц. 

21. 600 т 8 ц: 4 = ... 

А. 15 т 2 ц; Б. 150 т 2 ц; В. 15 т 2 ц; Г. 150 т 209 ц. 

22. 23 т 400 кг: 9 кг = ... 

А. 26; Б. 2 т 600 кг В. 260; Г. 2600. 

23. 24 м 50 см: 7 см = ... 

А. 35; Б. 3 м 5 см; В. 3 м 50 см; Г. 350. 

24. 13 дм 5 см: 9 см = ... 

А. 105 см; Б. 15; В. 1 дм 5 см; Г. 105 . 

25. 780 т: 3 кг = ... 

А. 260 000; Б. 260 000 кг; В. 26 000; Г. 260 т. 

26. 520 км : 8 м = ... 

А. 65 км; Б. 65 000; В. 65 000 м; Г. 6500. 



27. 
2 від 1 км = ... 
5 

А. 200 м; Б. 400 м; В. 40 м Г. 2000 км. 

28. 
3 від 1 км = ... 

20 

А. 50 м; Б. 150 м; В. 400 м; Г. 150 км. 

29. 
3  від 1 т =… 
4 

А. 750 кг; Б. 250 кг; В. 750 т; Г. 75 кг. 

30. 
4  від 1 ц = ... 
5 

А. 8 кг; Б. 4 кг; В. 80 кг; Г. 40 кг. 

31. 
7 від 1 дм = ... 

10 

А. 7 мм; Б. 700 см; В. 7 см; Г. 70 см. 

32. 24 м 93 см  43 = ... 

А. 107 м 199 см; Б. 1071 м 99 см; 

В. 107 м 19 см; Г. 107 м 100 см. 

33. 53 м 68 см 34 = ... 

А. 1825 м 12 см; Б. 182 м 512 см; 

В. 1824 м 12 см; Г. 182 м 412 см. 

34. 25 м 86 см 52 = ... 

А. 134 м 472 см; Б. 1344 м 72 см; 

В. 13 442 м 2 см; Г. 13 м 472 см. 

35. 45 м 59 см  23 = ... 

А. 104 м 857 см; Б. 1048 м 57 см; 

В. 1048 м 857 см; Г. 148 м 57 см. 

36. 12 км 045 м: 15 м = ... 
 

А. 803 м; Б. 803 км; В. 83 ; Г. 803. 

37. 338 т: 5 = ...   

А. 67 т 60 кг; Б. 6760 кг; В. 67600 кг; Г. 6760 кг. 

38. 19 т 2 ц: 6 = ...   

А. 320 ; Б. 320 кг; В. 32 ; Г. 3 т 20 ц. 



39. 600 т 8 ц: 8 = ... 

А. 7 т 2 ц; Б. 750 т 1 ц; В. 75 т 1 ц; Г. 750 т 201 ц. 

40. 16 кг 460 г – (5 кг – 3 кг 800г). 

А. 15 кг 260г; Б. 9 кг140г; В. 14 кг 360г; Г. 12 кг 660г. 

41. 20 м 42 см + (35 м – 27м 7 см). 

А. 28 м 49 см; Б. 27м 43 см; 

В. 27 м 72 см; Г. 28м 35 см. 

42. 14 год. 13 хв. – (10 год. – 8 год. 43 хв). 

А. 12 год 56 хв; Б. 13 год 6хв; 

В. 12 год 16х; Г. 13 год 56хв. 

43. 28 т 7 ц – 4 т 8 ц: 4 

А. 27 т 50 кг; Б. 27т 5ц; В. 2500 кг; Г. 275 кг. 

44. 2 км 250 м · 4 + 6 км 600 м: 8 

А. 16 км 825 м; Б. 1 км 950 м; 

В. 9 км 825 м; Г. 10 км 950 м. 

45. 17 м 5 дм: (25 м 2 дм – 21 м 7 дм). 

А. 3 м 5 см; Б. 21; В. 5 м; Г. 5 

46. 125 км 308 м + 150 км 97 м = ... 

А. 274 км 405 м; Б. 275 км 405 м; 

В. 275 км 395 м; Г. 275 км 305 м. 

47. Яка одиниця маси найменша? 

А. т; Б. мм; В. кг; Г. г; Д. ц. 

48. Яка одиниця маси найбільша? 

А. кг; Б. ц; В. т; Г. км; Д. г. 

49. 450 км 20 м – 404 км 106 м = ... 

А. 45 км 924 м; Б. 45 км 814 м; 

В. 45 км 914 м; Г. 145 км 914 м. 

50. 2 км 250 м: 10 м + 6 км 600 м: 8 м 

А. 1 км 25 м; Б. 1 км 50 м; В. 1050; Г. 1005 

51. (20 м 42 см + 35 м) – 27м 7 см. 

А. 28 м 49 см; Б. 27м 43 см; 



В. 27 м 72 см; Г. 28м 35 см. 

52. В якому рядку правильно розміщені одиниці часу в порядку збільшення? 

А) доба, година, секунда, хвилина;Б) секунда, година, доба, хвилина; 

В) секунда, хвилина, година, доба;Г) секунда, година, хвилина, доба. 

53. (28 т 2 ц – 4 т 8 ц): 2 

А. 11 т 70 кг; Б. 11т 7ц; В. 1700 кг; Г. 117 кг. 

54. 1 км 800 м · 5 + 3 км 300 м: 4 

А. 16 км 825 м; Б. 1 км 950 м; 

В. 9 км 825 м; Г. 10 км 950 м. 

55. 17 м 50 cм: (65 м 1 дм – 61 м 6 дм). 

А. 3 м 5 см; Б. 21; В. 5 м; Г. 5 

56. 46 т 800 кг: 18 кг = ... 

А. 26; Б. 2 т 600 кг В. 260; Г. 2600. 

57. 12 м 25 см: 35 см = ... 

А. 35; Б. 3 м 5 см; В. 3 м 50 см; Г. 350. 

58. 13 дм 5 см: 3 см = ... 

А. 405 см; Б. 45; В. 4 дм 5 см; Г. 405 . 

59. 1560 т: 6 кг = ... 

А. 260 000; Б. 260 000 кг; В. 26 000; Г. 260 т. 

60. 390 км : 6 м = ... 

А. 65 км; Б. 65 000; В. 65 000 м; Г. 6500. 



V . П О Р І В Н Я Н Н Я Ч И С Е Л 

 
 

Порівняти 

1. 480 ∙ 50 ... 480 ∙ 5 ∙ 10 

А. < Б. >   В. = Г. не можна порівняти 

2. 830 ∙ 4 + 830 ∙10 ... 830 ∙ 40 

А. < Б. >   В. = Г. не можна порівняти 

3. 240 ∙ 3 + 240 ∙ 10 ... 240 ∙ 30 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

4. Які нерівності правильні? 

А. 3 доби 15 год > 72 год; Б. 255 с < 4 хв 25 с; 

В. 490 хв > 7 год 50 хв; Г. 3 600 с > 3 год. 

5. Які з нерівностей правильні? 

А. 48 год < 2 доби 18 год; Б. 2 хв 36 с > 98 с; 

В. 12 год 10 хв > 710 хв; Г. 7 200 с < 2 год. 

6. 650 ∙ 10 + 650 ∙ 3 ... 650 ∙ 30 

А. < Б. >   В. = Г. не можна порівняти 

7. 740 ∙ 6 + 740 ∙ 10 ... 740 ∙ 60 

А. <  Б.  > В. = Г. не можна порівняти 

8. 230 ∙ 700 ... 230 ∙ 7 ∙ 100 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

9. 20 ∙ 3 + 20 ∙ 2 ... 20 ∙ (3 + 5) 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

10. 30 + 60 : 3  ...  (30 + 60) : 3 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

11. (16 + 20): 4 ... 16: 4 + 20 + 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

12. 40 – 10 ∙ 3  ...  (40 – 10) ∙ 3 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

13. 8 ∙ (3 + 7)  ...  8 ∙ 3 + 8 ∙ 7 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 



14. (40 + 20) : 2 ... 40 + 20 : 2 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

15. 15 : 3 + 30 : 3  ... (15 + 30) : 3 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

16. (50 – 10) ∙ 2 ... 50 – 10 ∙ 2 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

17. 10 – 2 ∙ 4 ...  (10 – 2) ∙ 4 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

18. 5 ∙ (2 + 6)  ...  5 ∙ 2 + 5 ∙ 6 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

19. (12 + 36) : 6 ... 12 + 36 : 6 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

20. 24 : 4 + 8 : 4 ... (24 + 8) : 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

21. 4 ∙ 4 + 4 ∙ 6 ...  4 ∙ (4 + 6) 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

22. 16 + 40 : 4  ...  (16 + 40) : 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

23. (9 + 30) : 3  ...  9 : 3 + 30 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

24. (45 – 15) ∙ 3 ... 45 – 15 ∙ 3 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

25. 24 : 4 + 8 : 4 ... (24 + 8) : 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

26. (12 + 36) : 6 ... 12 + 36 : 6 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

27. 5 ∙ (2 + 6)  ...  5 ∙ 2 + 5 ∙ 6 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

28. 10 – 2 ∙ 4 ...  (10 – 2) ∙ 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

29. (9 + 30) : 3  ...  9 : 3 + 30 : 3 



А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

30. (8 + 20 ) : 2 ... 8 : 2 + 20 : 2 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

31. 16 + 40 : 4  ...  (16 + 40) : 4 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

32. 4 ∙ 4 + 6 ∙ 4 ...  4 ∙ (6 + 4) 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

33. 5 ∙ 3 + 7 ∙ 3 ...  3 ∙ (5 + 7) 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

34. (45 – 1) ∙ 3  ...  45 – 15 ∙ 3 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

35. 5294176 ... 5297176   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

36. 6 м 3 см ... 6 м 3дм   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

37. 6 м 1 см ... 6 дм 2 см   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

38. 2 кг 7 г ... 2 кг 70 г   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

39. 8 ц 02 кг ... 8 ц 20 г   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

40. 3142723 ... 3142623   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

41. 118078 ... 118087   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

42. 7 т 030кг ... 7 т 3 ц 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

43. 2 м 30 см  ...  2 м 30 дм 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

44. 9 км 006 м  ...  9 км 60 м 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 



45. 22 т 30 кг ... 22 т 3 ц 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

46. 4 м 7 дм ... 49 дм   

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 
 

47. 9 км 040 м ... 8 км 009 м 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

48. 7 дм 8 см ... 7 дм 80 см 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

49. 6 км 700 м ... 6 км 070 м 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

50. 8 м 3 дм ...  8 м 30 см 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

51. 7 км 080 м  ...  7 км 800 м 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

52. 4 дм 8 см ... 5 дм 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

53. 15 мм ... 1 см 5 мм 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

54. 6 км 400 м  ...  6 км 040 м 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

55. 4 дм 8 см ... 4 дм 50 мм 

А. <  Б.  > В. = Г. не можна порівняти 

56. 320 ∙ 40 ... 320 ∙ 4 ∙ 10 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

57. 240 ∙ 3 + 240 ∙ 10 ...  240 ∙ 30 

А. < Б.  >  В. = Г. не можна порівняти 

58. 420 ∙ 6 ∙ 100 ... 420 ∙ 600 

А. < Б. >  В. = Г. не можна порівняти 

59. 180 ∙ 3 ∙ 10  ...  180 ∙ 30 

А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 

60. 730 ∙ 10 + 730 ∙ 3... 730 ∙ 30 



А. < Б. > В. = Г. не можна порівняти 



V I .  Г Е О М Е Т Р И Ч Н І Ф І Г У Р И 

Т А Ї Х В Л А С Т И В О С Т І . 

З А Д А Ч І , Щ О П О В ’ Я З А Н І З  О Б Ч И С Л Е Н Н Я М 

П Е Р И М Е Т Р У Т А  П Л О Щ І 

 
1. Як обчислити площу прямокутника? 

А. довжину помножити на ширину; Б. довжину поділити на ширину; 

В. від довжини відняти ширину; Г. до довжини додати ширину і 

помножити на два. 

2. Квадратний сантиметр – це : 

А. площа квадрата зі стороною 1 мм; Б. площа квадрата зі стороною 

1 см ; В. площа квадрата зі стороною 1 дм;  Г. Інша відповідь. 

3. Більша сторона прямокутника становить 12 см. Вона більша від меншої 

сторони на 2 см. Яка площа і який периметр цього прямокутника? 

А.120см і 44 см2 Б.120см і 44 см 

В.120см2 і 44 см Г.120см2 і 44 см2 

4. Менша сторона прямокутника дорівнює 47 см. Вона менша від більшої сторони 

у 3 рази. Яка площа, який периметр цього прямокутника? 

А. 6627см і  376 см2 Б. 6627см і 376 см 

В. 6627см2 і 376 см Г. 6627см2 і 376 см2 

5. Площа городу прямокутної форми 320 м2, його довжина – 20 м. Город обгоро- 

дили дротом. Яка довжина дроту? 

А. 26 м Б. 52 м В. 36 м Г. 72 м 

6. Площа поля прямокутної форми 450м2, ширина – 15 м. Поле обгородили 

парканом. Яка довжина паркана? 

А. 90 м Б. 30 м В. 45 м Г. 180 м 

7. Довжина прямокутної ділянки 45 м, ширина – у 5 разів менша. Картоплею 

засадили 
3 усієї площі. Яку площу засадили картоплею? 
5 

А. 243 м 2 Б. 81 м2 В. 162 м2 Г. 405 м2 

8. Сад прямокутної форми має довжину 80 м, ширина – на 20 м менша. 5/8 площі 



саду засаджено яблунями, а решта площі – грушами. Яка площа саду зайнята 

грушами? 

А. 4800 м 2      Б. 4000 м2       В. 3000 м2       Г. 1800 м2 

9. Довжина шкільного двору 24 м, а його ширина у 6 разів менша. 3/4 площі 

двору займає спортивний майданчик, а решта площі зайнята квітником. Яка площа 

зайнята квітником? 

А.24 м 2 Б.96 м2 В. 300 м2 Г. 72 м2 

10. Сторона квітника квадратної форми 8 м. 3/16 всієї площі квітника 

засаджено ромашками, 3/4 площі   засаджено чорнобривцями, а решта площі – 

маки. Яка площа засаджена маками? 

А. 64 м 2 Б. 16 м2 В. 4 м2 Г. 12 м2 

11. Площа прямокутника 54 дм2, а його ширина 60 см. Знайти площу квадрата, 

сторона якого дорівнює довжині прямокутника. 

А. 81000 см 2     Б. 8100 см2      В. 810 см2      Г. 81 см2 

12. Сторона квадрата 8 м. Знайти довжину прямокутника такої ж площі, якщо 

ширина цього прямокутника 4 м. 

А. 9 м Б. 30 м В. 16 м Г. 18 м 

13. Периметр квадрата 40 м. Знайти його площу. 

А. 40 м 2 Б. 64 м2 В. 120 м2 Г100 м2 

14. Площа квадрата 36 м2. Знайти його периметр. 

А.72 м Б. 24 м В. 12 м Г.18 м 

15. Вікно має форму прямокутника. Його висота 2 м, а ширина 1 м 2 дм. Знайти 

площу вікна. 

А. 240 дм 2 Б. 24 дм2 В. 200см2 Г.240 м2 

16. Ділянка землі прямокутної форми має довжину 56 м, а ширину на 14 м меншу. 

Знайти довжину огорожі навколо неї. 

А. 40 м Б. 42 м В. 98 м Г.196 м 

17. Які одиниці використовують для вимірювання великих площ. Обери: 

А. см²; Б. ар; В. км²; Г. га 

18. Більша сторона прямокутника становить 8 дм 5 см і вона більша від меншої 

сторони в 5 разів. Яка площа цього прямокутника? 



А. 1454 см 2        Б. 145см2 В.1554 см2    Г.1445 см2 

19. Площа прямокутника 800 м2, ширина 32 м. Обчислити периметр 

прямокутника. 

А.25 м Б. 57 м В. 114 м Г.124 м 

20. Периметр рівностороннього трикутника 48 см. Знайти площу квадрата, 

периметр якого у 2 рази більший від периметра трикутника. 

А. 576 см 2       Б. 145см2 В.554 см2        Г.144см2 

21. Периметр прямокутника 28 см 4 мм, а його ширина 6 см 4 мм. Знайти площу 

цього прямокутника. 

А.4992 мм 2       Б.492 мм2 В.4992 см2      Г.5002 мм2 

22. Город має форму квадрата, периметр якого 320 м. Чому дорівнює площа 

городу? 

А. 80 м 2 Б.160 м2 В. 6400 м2      Г.640 м2 

23. Два прямокутники мають однакову площу. Довжина першого прямокутника 

18 см, ширина 15 см. Чому дорівнює ширина другого прямокутника, якщо довжина 

його 27 см? 

А.20 см Б.14 см В.12 см Г.10 см 

24. Ширина прямокутника 9 см, вона на 12 см менша, ніж довжина. Обчислити 

периметр прямокутника. 

А.20 см Б.60см В. 80 см Г.100 см 

25. Ширина прямокутника вдвічі менша від його довжини. Обчислити периметр 

прямокутника, якщо його ширина дорівнює 5 см. 

А. 20 см Б. 60см В. 40 см Г. 30 см 

26. Сторона квадрата 8 см. Другий квадрат має сторону у 2 рази довшу. У скільки 

разів площа другого квадрата більша за площу першого квадрата. 

А.2 Б. 4 В.6 Г.8 



VІІ. С К Л А Д Е Н І З А Д А Ч І . 

 
 

1. Продали однакову кількість шарфів і шапок. Ціна шапки 72 грн., а шарфа – 27 

грн. Вартість усіх шапок 1296 грн. Визначити вартість шарфів. 

А.18 Б. 468 В. 48 Г. 486 

2. Для дитячого будинку закупили 9 пар черевиків. За зимові заплатили 340 грн., а 

за осінні – 425 грн. Скільки купили пар зимових і скільки осінніх черевиків окремо, 

якщо їхня ціна за пару однакова? 

А. 4 і 5         Б.4 і 6 В.5 і 4 Г. 6 і 5 

3. Дві школи закупили разом 9 баскетбольних м’ячів. Перша школа витратила 75 

грн., а друга – 150 грн. Скільки м’ячів купила кожна школа? 

А.3 і 5 Б.3 і 6 В.5 і 3 Г. 6 і 3 

4. 7 кг яблук коштують стільки, скільки 4 кг груш. Скільки кілограмів груш 

можна купити замість 35 кг яблук? 

А.30 Б.20 В. 40 Г.10 

5. 8 зошитів коштують стільки ж, скільки 5 блокнотів. Скільки зошитів можна 

купити замість 45 блокнотів? 

А.102 Б.92 В. 72 Г.89 

6. Вздовж однієї ділянки дороги розставили 36 ящиків з піском, а вздовж 

другої – 16 таких же ящиків. На першій ділянці на 41 ц 20 кг піску більше, ніж на 

другій. скільки піску на другій ділянці дороги? 

А.206 ц Б.20 ц 6кг      В.74 ц 16 кг       Г.32 ц 96 кг 

7. Для офісу придбали за однаковою ціною 32 капілярні ручки та 12 гелевих. За 

капілярні ручки заплатили на 45 грн. більше, ніж за гелеві. Знайти вартість 

капілярних ручок. 

А.72 грн Б.27 грн В. 99 грн Г. 2 грн 

8. Із 9 г дроту можна зробити 5 гачків. Скільки гачків можна зробити із 27 г 

дроту? 

А. 20 Б. 9 В.5 Г.15 

9. Маса трьох метрів тонкого мідного дроту 13г. Яка маса 96 м цього дроту? 

А.420 Б.490 В.350 Г. 416 



10. Із 12 кг борошна виходить 16 кг хліба. Скільки хліба вийде з 96 кг борошна? 

А.128 Б.190 В.156 Г. 116 

11. Із 30 кг борошна спекли 250 булочок. Скільки таких булочок можна спекти із 

60 кг борошна? 

А.100 Б.190 В. 500 Г. 400 

12.8 зошитів коштують стільки ж, скільки 5 блокнотів. Скільки зошитів можна 

купити замість 45 блокнотів? 

А.76 Б. 85 В. 72 Г.75 

13. За 3 хв хліборізка нарізає 360 кусків. Скільки кусків хліба вона нарізає за 30с.? 

А.70 Б. 80 В. 60 Г. 90 

14. За 3 години мотоцикліст проїхав 180 км. Скільки км він проїхав за 40хв.? 

А.50 Б.40 В.60 Г. 30 

15. За 2 години автомобіль проїхав 120 км. Скільки кілометрів він проїхав за 20 

хв. ? 

А. 60 Б.40 В.20 Г.30 

16. 5 м ситцю коштують стільки ж, скільки три метри сатину. Скільки м сатину 

можна купити замість 300 м ситцю? 

А.160 Б.140 В. 120 Г.180 

17. Для приготування варення на 3 склянки вишень беруть 2 склянки цукру. 

Скільки цукру потрібно на 45 склянок вишень? 

А. 60 Б. 40 В. 20 Г. 30 

18. З 264 г листя сухої кропиви можна виготовити ліки для зупинки кровотечі у 8 

хворих. Хлопчик заготував 1485 г листя сухої кропиви. Для скількох хворих можна 

виготовити ліки з цієї кропиви? 

А. 65 Б. 45 В. 25 Г. 35 

19. Із 6 кг борошна виходить 8 кг хліба. Скільки печеного хліба вийде із 300 кг 

борошна? 

А.700 Б.800 В. 500 Г.400 

20. За 5 днів 12 машин виготовили 4800 м дроту. Скільки метрів дроту витягнуть 

16 таких машин за 200 днів? 

А.25600         Б. 256000 В. 25000 Г.254000 



21. З 16 кг свіжих фруктів виходить 3 кг сушених. Скільки кілограмів сушених 

фруктів вийде з 20 кошиків свіжих, якщо в кожному кошику по 8 кг фруктів? 

А. 60 Б. 30 В.20 Г. 40 

22. За 4 години поїзд пройшов 93 км. Яку відстань пройде він за 12 годин при тій 

же швидкості? 

А. 220 Б.294 В.297 Г. 279 

23. На птахофабриці 920 яєць розклали в інкубатори. З кожних 23 закладених яєць 

вийшло 20 курчат. Скільки всього вилупилось курчат? 

А. 700 Б. 800 В.500 Г. 400 

24. До обіду магазин продав 32 однакові пари черевиків, а після обіду – 49 таких пар. 

Виручка до обіду була на 1666 грн. менша, ніж після обіду. Скільки гривен виручив 

магазин до обіду? 

А.1666 Б.3136 В.4802 Г.7938 

25. Один теплохід був у дорозі 34 год. , а другий – 48 год. Другий теплохід пройшов 

на 588 км більше, ніж перший. Знайти відстань, яку пройшов другий теплохід, якщо 

їхні швидкості однакові. 

А. 3666         Б.2016 В. 3802 Г. 1428 

36. В одній печі глиняні вироби випалювали протягом 27 днів, а в іншій – протягом 

39 днів. У першій печі випалили на 1128 виробів менше, ніж у другій. Скільки 

виробів випалили в другій печі, якщо місткість печей і час випалювання однакові? 

А.3666 Б.3166 В.3802 Г. 2538 

27. Один фермер постачав молоко на молокозавод протягом 67 днів, а другий – 

протягом 51 дня, порівну кожного дня. Щодня вони здавали однакову кількість 

молока. Другий фермер здав на 944 л молока менше, ніж перший. Скільки літрів 

молока здав другий фермер? 

А. 16 Б.1593 В.3009 Г. 3953 

28. Другий клас зібрав 12 кг лікарських рослин. Скільки кілограмів лікарських 

рослин зібрали всі класи разом, якщо другий клас зібрав у 2 рази менше, ніж 

перший, та на 5 кг менше, ніж третій? 

А.56 Б.54 В.55 Г. 53 



29. У бібліотеку привезли 350 книг художньої літератури, це в 5 разів менше книг, 

ніж дитячої літератури, і на 70 книг більше, ніж наукової літератури. Скільки всього 

книг привезли і бібліотеку? 

А.2380        Б.3100 В. 3800 Г. 2530 

30. Під час прем’єри фільму у кінотеатрі було 612 дітей, їх було в 6 разів більше, 

ніж жінок та в 4 рази більше, ніж чоловіків. Скільки глядачів було на прем’єрі 

фільму? 

А.867 Б. 826 В. 862 Г. 876 

31. У школі є 108 першокласників, їх у 6 раз менше, ніж другокласників, та в 3 

рази менше, ніж третьокласників. Скільки учнів молодших класів є у школі? 

А.1600 Б.1080 В.1800 Г.1008 

32. Трактор працював 15 годин протягом двох днів. За перший день роботи на 

тракторі витратили 90 л пального, а за другий день – 60 л. Скільки годин працював 

трактор другого дня? 

А.6 Б.5 В. 7 Г. 9 

33. Вантажівка за два рейси перевезла 80 однакових мішків з цукром. За перший 

рейс вона перевезла 1680 кг, а за другий – 1520 кг. Скільки мішків з цукром 

перевезла вантажівка за другий рейс? 

А. 40 Б. 19 В. 38 Г. 21 

34. На одній полиці було 47 книжок, що на 14 менше, ніж на другій , а на третій – 

на 17 книжок більше, ніж на першій. Скільки книжок було на трьох полицях разом? 

А.144 Б.172 В. 78 Г. 186 

35. Сашко зібрав 26 грибів, а Василько – на 15 грибів більше, ніж Сашко, а Назар 

на 28 грибів більше, ніж Сашко та Василько разом. Скільки грибів зібрали три 

хлопчики разом? 

А.162 Б.136 В. 69 Г.95 

36. На птахофермі було 237 курей, індиків – на 29 більше, ніж курей, а качок – на 

98 менше, ніж курей та індиків разом. Скільки всього птахів було на птахофермі? 

А. 601 Б.671 В. 908 Г. 809 

37. Для дитячого садка купили 18 стільців по 20 грн. і 6 столів по 140 грн. Скільки 

грошей заплатили за всю покупку? 



А.160 Б.500 В. 860 Г. 1200 

38. На овочеву базу привезли огірки, помідори та картоплю. Помідорів було 316 

кг, що в 4 рази менше, ніж картоплі, і на 38 кг більше, ніж огірків. Скільки всього 

овочів було завезено на базу? 

А.1858 Б.749 В. 1542 Г. 1264 

39. На складі зберігалася картопля. Коли зі складу вивезли 8 650 кг картоплі, там  

залишилося на 2 660 кг менше, ніж вивезли. Скільки картоплі було на складі? 

А.11310         Б.5990 В. 14640 Г. 17300 

40. Робітники ремонтували шосе. Коли вони відремонтували 2 560 м, то їм 

залишилося ремонтувати на 960 м більше від того, що вже було зроблено. Скільки 

всього метрів шосе потрібно відремонтувати? 

А.6080 Б.3520 В. 1600 Г. 4160 

41. На складі було 426 ц цукру. У перший магазин відвезли третину всього цукру, 

а у другий – половину решти. Скільки цукру залишилося на складі? 

А.71 Б.213 В. 142 Г. 284 

42. У 14 бочок і 17 однакових банок розлили 503 л олії. У бочки наливали по 25 л. 

Скільки олії наливали в одну банку? 

А.6 Б.5 В. 7 Г. 9 

43. Фермерське господарство відправило 540 кг слив у 23 школи і 14 садочків. У 

школу відправляли по 18 кг. Усі садочки отримали порівну слів. Скільки кг слив 

отримав кожен садочок? 

А. 30 Б.5 В. 7 Г. 9 

44. Завод відправив 682 телевізори у 19 магазинів і 12 дитячих будинків. У 

кожний магазин відправили по 34 телевізори. Скільки телевізорів отримав кожен 

дитбудинок, якщо всі вони отримали порівну? 

А.3 Б.5 В. 7 Г. 9 

45. За два дні фермер продав 60 однакових ящиків помідорів. За перший день він 

продав 690 кг, а за другий – 1110 кг. Скільки ящиків помідорів продав фермер за 

другий день? 

А.23 Б.37 В. 60 Г. 30 



 

 

 
 

VІІI . Д І Ї Н А Д Ч И С Л А М И 

 

 

 
1. 154 · 78 + 3900 : 65 – 216 · 53 

А. 628 Б. 624 В. 642 Г. Інша відповідь 

2. 16728 : 82 – 5580 : 45 + 726 · 29 

А. 21134 Б. 21334 В. 2134 Г. Інша відповідь 

3. (39 002 – 37 236) · 205 + 115 · 78 

А. 37100 Б. 371000 В. 3710 Г. Інша відповідь 

4. 875 · 480 – 406 · (50 004 – 48986) 

А. 47907 Б. 6629 В. 6692 Г. Інша відповідь 

5. (21 518 : 53 – 24 332 : 79) · 267 

А. 2136 Б. 2616 В. 26166 Г. Інша відповідь 

6. (53 734 : 67 – 59 925 : 85) · 436 

А. 4292 Б. 3052 В. 42292 Г. Інша відповідь 

7. (327 · 84 + 207 673) : 47 

А. 5003 Б. 503 В. 53 Г. Інша відповідь 

8. (924 · 93 + 30 271) : 29 

А. 47 Б. 4007 В. 40007 Г. Інша відповідь 

9. 24750 : 15 + (36007 · 24 – 796 235) 

А. 69583 Б. 68593 В. 69682 Г. Інша відповідь 

10.408 · 72 + (13968 – 9756) : 234 

А. 29384 Б. 28394 В. 29394 Г. Інша відповідь 

11.80418 – 64 · 84 : 56 + 65026 : 13 – 51001 



А. 34323 Б. 4343 В. 32323 Г. Інша відповідь 

12.69115 : 23 + 26 · 17 – 8016 : 8 

А. 645 Б. 465 В. 2445 Г. Інша відповідь 

13. (11026 – 18330 : 705): 25 · 39 

А. 1716 Б. 17160 В. 16170 Г. Інша відповідь 

14. В яких прикладах відповіді є шестицифровими числами? 

а) 348 456 + 220 765; в) 596 384 – 86 363; 

б) 230 426 – 156 794; г) 548 362 + 7 049. 

15.500 100 – 356 ·101 + 78052 : 26 

А. 467146 Б. 461764 В. 647146 Г. Інша відповідь 

16.100 000 – 986 : 34 + 1297 

А. 111268 Б. 101269 В. 101268 Г. Інша відповідь 

17.420 : (81 – 69) · 407 + (5002 – 739) 

А. 18508 Б. 18058 В. 10858 Г. Інша відповідь 

18.2308 – 6864 : 44 + 139 · 56 

А. 9636 Б. 9336 В. 9936 Г. Інша відповідь 

19.400 000 – (537+163) · 170 – 9379 : 83 

А. 280887 Б. 281897 В. 287887 Г. Інша відповідь 

20. (600 357 : 683 – 300 202 : 523) · 204 

А. 62626 Б. 26660 В. 62220 Г. Інша відповідь 

21. (327 – 311) ·12 – 515 : (441 – 436). 

А. 99 Б. 89 В. 98 Г. Інша відповідь 

22.66066: 273 + 72 · 68 

А. 5318 Б. 5148 В. 5138 Г. Інша відповідь 

23.6413 : 53 · 92 – 1076 7: 97 

А. 11021 Б. 1021 В. 12021 Г. Інша відповідь 

24. (827 + 531) : 7 + 3 · (210 – 140) 

А. 13970 Б. 404 В. 44 Г. Інша відповідь 



25.890 + 600 :200 – 131 · 3 

А. 40 Б. 500 В. 400 Г. Інша відповідь 

26.55024 : 181+2016 – 235 · 9 

А. 205 Б. 18765 В. 25 Г. Інша відповідь 

27.18 · 37 + 120196 : 398 – 506 

А. 426 Б. 456 В. 462 Г. Інша відповідь 

28.10 · 19 + 25 · 19 + 426071 :71 

А. 6566 Б. 6555 В. 6666 Г. Інша відповідь 

29.69115 : 23 + 26 · 17 – 8016 : 8 

А. 2445 Б. 2545 В. 245 Г. Інша відповідь 

30.570 : 19 + 124 · (35 – 116 : 29) 

А. 304 Б. 43 В. 34 Г. Інша відповідь 

31.3845 : (1010 – 241) · 632 

А. 3260 Б. 3160 В. 3061 Г. Інша відповідь 

32. В яких прикладах відповіді є п’ятицифровими числами? 

А) 76 032 + 13 452 ; В) 30 728 – 5 227 

Б) 72 765 + 58 086; Г) 508 843 – 49 707. 

33.8551 : 17 + 30186 : 43 

А. 575 Б. 125 В. 1205 Г. Інша відповідь 

34.736200 : 18 – 640096 : 32 – 948 

А. 19449 Б. 19499 В.19949 Г. Інша відповідь 

35.127410: 274 + 307200: 480 – 906 

А. 199 Б. 189 В. 19 Г. Інша відповідь 

36.18546 + (3721 – 10395 : 385) : 2 

А. 20393 Б. 21393 В. 293 Г. Інша відповідь 

37.2400 – (1200 +376) : 4 

А. 206 Б. 26 В. 2006 Г. Інша відповідь 

38.4200 – (8460 : 90 +354) 

А. 38552 Б. 3725 В. 3752 Г. Інша відповідь 

39.8670 – (9806 + 4529) : 47 

А. 8365 Б. 8635 В. 9635 Г. Інша відповідь 



40. (5394 + 6290) : (101 – 78) 

А. 5008 Б. 508 В. 58 Г. Інша відповідь 

41.27 · (12003 – 294735 : 35) + 511 ·36 

А. 110115 Б. 115110 В. 115115 Г. Інша відповідь 

42.31· 840 + 43 · (65189 : 73 – 854) 

А. 27117 Б. 27717 В. 21771 Г. Інша відповідь 

43.2308 – 6864 : 44 + 139 · 56 

А. 9366 Б. 9636 В. 9936 Г. Інша відповідь 

44.78542 – 6 · 84 : 14 – 5239 : 13 +1055 

А. 78810 Б. 78710 В. 77810 Г. Інша відповідь 

45.420: (81 – 69) · 407 + (5002 – 739) 

А. 18508 Б. 15805 В. 1858 Г. Інша відповідь 

46. 400 000 – (537 + 163) ·170 + 9379 : 83 

А. 281113 Б. 281133 В. 281313 Г. Інша відповідь 

47. 100 000 – 986 : 34 · 290 +1297 

А. 92687 Б. 92897 В. 92887 Г. Інша відповідь 

48. 408·72 – (13968 – 9756) : 234 

А. 29385 Б. 28358 В. 29358 Г. Інша відповідь 

49. 80418 – 64 · 84 : 56 – 65026 :13 – 51001 

А. 34319 Б. 24319 В. 29263 Г. Інша відповідь 

50. 69115: 23 + 26 · 17 + 8016 : 8 

А. 645 Б. 849 В. 4449 Г. Інша відповідь 

51. (11024 + 18330 : 705) : 25 · 39 

А. 17283 Б. 17328 В. 17238 Г. Інша відповідь 

52. (576 – 36856 : 542) · (5020 – 4060). 

А. 487680 Б. 478680 В. 486780 Г. Інша відповідь 

53. 500 100 – 356 · 101 – 78052 : 26 

А. 461146 Б. 461124 В. 461142 Г. Інша відповідь 

54. 600 357 : 683 – 300 202 : 523 + 204 

А. 609 Б. 509 В. 5009 Г. Інша відповідь 

55. 24750 : 15 + 36 007 · 24 – 796 235 



А. 69583 Б. 68593 В. 69682 Г. Інша відповідь 

56. 51· (196 – 97) – 5750 : 125 + 2 925 

А. 7828 Б. 7928 В. 7929 Г. Інша відповідь 

57. (126 · 31 – 5203 : 43) · (8176: 28 : 73) + 6860 

А. 22000 Б. 22200 В. 2200 Г. Інша відповідь 

58. 18 · 37 + (120 196 : 398 – 206) 

А. 726 Б. 627 В. 762 Г. Інша відповідь 

59. 307 · (75000 : 100) – (6413 : 53 + 9978) 

А. 22151 Б. 250151 В. 220151 Г. Інша відповідь 

60. (53 734 : 67 – 59 925 : 85) · 436 

А. 4292 Б. 3052 В. 42292 Г. Інша відповідь 



І Х . Р І В Н Я Н Н Я 

 
 

Р О З  В ‘Я З А Т И Р І В Н Я Н Н Я: 

 
 

1. 49 – 45 + х = 18 

А. 24 Б. 6 В. 14 Г. Інша відповідь 

2. х– 45 = 28 +427 

А. 455 Б. 410 В. 500 Г. Інша відповідь 

3. 37 + х – 15 = 64 

А. 42 Б. 22 В. 86 Г. Інша відповідь 

4. 46 – у + 8 = 27 

А. 38 Б. 54 В. 27 Г. Інша відповідь 

5. 893 – 542 – у = 117 

А. 468 Б. 234 В. 243 Г. Інша відповідь 

6. 17 – 10 + у = 11 

А. 4 Б. 7 В. 18 Г. Інша відповідь 

7. х + 12 = 76 + 34 

А. 88 Б. 98 В. 122 Г. Інша відповідь 

8. 43 + х + 207 = 964 

А. 714 Б. 1214 В. 250 Г. Інша відповідь 

9. 385 – х = 198+ 124 

А. 322 Б. 63 В. 53 Г. Інша відповідь 

10. у + 15 = 126 – 25 

А. 116 Б. 86 В. 96 Г. Інша відповідь 

11. 95 – х – 3 = 36 

А. 56 Б. 66 В. 128 Г. Інша відповідь 

12. 7 + х = 99 – 59 

А. 47 Б. 33 В. 40 Г. Інша відповідь 

13. 83 – у + 46 = 71 

А. 108 Б. 129 В. 58 Г. Інша відповідь 

14. 128 – х = 79+ 29 



А. 20 Б. 30 В. 10 Г. Інша відповідь 

15. х + 12 = 76 + 34 

А. 108 Б. 120 В. 96 Г. Інша відповідь 

16. 347 - х – 29 = 56 

А. 318 Б. 262 В. 380 Г. Інша відповідь 

17. 240 – х = 72 – 35 

А. 203 Б. 213 В. 223 Г. Інша відповідь 

18. 474 + х – 98 = 683 

А. 376 Б. 1059 В. 307 Г. Інша відповідь 

19. 435 – х = 212 – 56 

А. 279 Б. 156 В. 256 Г. Інша відповідь 

20. х + 408 – 312 = 501 

А. 96 Б. 597 В. 405 Г. Інша відповідь 

21. 700 – у = 398 + 45 

А. 1143 Б. 257 В. 357 Г. Інша відповідь 

22. 712 – х – 612 = 24 

А. 124 Б. 86 В. 76 Г. Інша відповідь 

23. 680 – 456 + х = 318 

А. 94 Б. 542 В. 224 Г. Інша відповідь 

24. Знайди рівняння, в яких х = 2: 

А. 30 000 – х = 5 037; Б. 6 584 + х = 6 586; 

В. 19 998 + х = 20 000; Г. х + 395 644 = 395 644. 

25. Знайди рівняння, в яких х = 1 : 

А. 99 999 + х = 100 000; Б. 10 000 – х = 4 039; 

В. 7 564 – х  = 7  5654; Г. х + 4 244 301 = 424 302. 

26. 576 : 24 + х = 26 

А. 50 Б. 2 В. 24 Г. Інша відповідь 

27. 860 – х + 275 = 380 

А. 755 Б. 205 В. 655 Г. Інша відповідь 

28. 240 – х = 32 + 45 

А. 77 Б. 317 В. 163 Г. Інша відповідь 



29. х : 5 – 148 = 47 

А. 39 Б. 195 В. 975 Г. Інша відповідь 

30. 6 · х + 311 = 635 

А. 324 Б. 54 В. 504 Г. Інша відповідь 

31. х · 5 + 18 = 198 

А. 900 Б. 180 В. 36 Г. Інша відповідь 

32. 45 : х + 27 = 36 

А. 5 Б. 9 В. 1 Г. Інша відповідь 

33. х – 12 = 96 : 8 

А. 12 Б. 24 В. 0 Г. Інша відповідь 

34. 64 – х = 12 · 5 

А. 4 Б. 60 В. 124 Г. Інша відповідь 

35. 72 : 3 = х + 18 

А. 12 Б. 6 В. 9 Г. Інша відповідь 

36. 153 : 9 = х – 48 

А. 17 Б. 31 В. 65 Г. Інша відповідь 

37. 4 · х – 8 = 16 

А. 6 Б. 8 В. 4 Г. Інша відповідь 

38. 28 – 5 · х = 13 

А. 5 Б. 3 В. 4 Г. Інша відповідь 

39. 18 + 8 · х = 90 

А. 9 Б. 5 В. 8 Г. Інша відповідь 

40. 5 · х + 61 = 256 

А. 195 Б. 975 В. 39 Г. Інша відповідь 



Х . З А Д А Ч І Н А З Н А Х О Д Ж Е Н Н Я Ш В И Д К О С Т І 

Р У Х У , В І Д С Т А Н І , Ч А С У 

 

 

1. Із двох міст назустріч один одному одночасно виїхали два мотоциклісти. 

Швидкість першого мотоцикліста 52 км/год., а другого – 56 км/год. Відстань між 

містами 216 км. Через скільки годин мотоциклісти зустрілися? 

А. 3 год. Б. 2 год. В. 4 год. Г. Інша відповідь 

 
 

2. З однієї автостоянки одночасно в одному напрямку виїхали два автобуси. 

Швидкість першого автобуса 78 км/год., а другого – 52 км/год. Через скільки годин 

відстань між ними становитиме 78 км? 

А. 4 год. Б. 2 год. В. 3  год. Г. Інша відповідь 

 
 

3. З одного міста в інше, відстань між якими 240 км., одночасно виїхали 

автомобіліст і велосипедист. Швидкість автомобіля – 60 км./год., це в 3 рази більше 

від швидкості велосипедиста. На скільки годин швидше проїде цю відстань 

автомобіліст, ніж велосипедист? 

А. 4 год. Б. 8 год. В. 12 год. Г. Інша відповідь 

 
 

4. Поштовий голуб повинен доставити донесення на відстань 130 км. Швидкість 

голуба 50 км/год. і летить він уже дві години. Скільки кілометрів ще залишилось 

летіти голубу? 

А. 80 км Б. 0 км В. 30 км Г. Інша відповідь 

 
 

5. Одного дня катер плив 4 години, а другого – 5 годин, і проплив 414км. Скільки 

кілометрів проплив катер другого дня, якщо швидкість катера не мінялася? 

А. 46 км Б. 230 км В. 184 км Г. Інша відповідь 

 
 

6. З автостоянки на автостраду виїхав автобус, а через 2 години з цієї ж стоянки 

йому навздогін виїхав легковий автомобіль зі швидкістю 110 км/год. він наздогнав 



автобус на відстані 330 км від автостоянки. З якою швидкістю їхав автобус? 

А. 55 км/год Б. 66 км/год В. 56 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

7. З пункту А в пункт В виїхав вершник зі швидкістю 12 км/год. Через 2 години з 

того ж пункту виїхав йому навздогін другий вершник. З якою швидкістю повинен 

їхати другий вершник, щоб прибути в пункт В одночасно з першим, якщо відстань 

між пунктами 96 км? 

А. 16 км/год Б. 18 км/год В. 15 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

8. З міста на автостраду виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 години 

йому навздогін виїхав легковий автомобіль. З якою швидкістю повинен їхати 

легковий автомобіль, щоб наздогнати автобус на відстані 300 км від міста? 

А. 80 км/год Б. 90 км/год В. 100 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

9. З однієї автостоянки одночасно в одному напрямку виїхали два автобуси. 

Швидкість першого автобуса 78 км/год., а другого – 52 км/год. Через   скільки 

годин відстань між; ними становитиме 156 км? 

А. 2 год. Б. 4 год. В. 6 год. Г. Інша відповідь 

 
 

10. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. 

Швидкість першого велосипедиста 11 км/год, а другого – 12 км/год. Через 3 години 

вони зустрілись. Яка відстань між містами? 

А. 69 км Б. 96 км В.  23 км Г. Інша відповідь 

 
 

11. З одного автовокзалу у протилежних напрямках виїхали два автобуси. 

Швидкість першого 80 км/год., а другого – 72 км/год. Яка відстань буде між 

автобусами через 3 год.? 

А. 456 км Б. 24 км В. 152 км Г. Інша відповідь 

 
 

12. З гаража у протилежних напрямках одночасно виїхали два мотоциклісти. 

Швидкість першого мотоцикліста – 56 км/год., а другого – 64 км/год. Яка відстань 



буде між ними через 4 години? 

А. 24 км Б.480 км В. 120 км Г. Інша відповідь 

 
 

13. Зі Львова до Одеси вийшов швидкий поїзд зі швидкістю 80 км/год. Одночасно 

назустріч йому з Одеси вийшов пасажирський поїзд зі швидкістю 65 км/год. Через 

8 годин вони зустрілись. Яка відстань між містами? 

А. 1450 км Б. 1660 км В. 1160 км Г. Інша відповідь 

 
 

14. Із двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два 

вершники. Перший вершник їхав зі швидкістю 12 км/год., а другий – 14 км/год. 

Вони зустрілись через 3 години. Яка відстань між населеними пунктами? 

А.72 км Б. 144 км В. 6 км Г. Інша відповідь 

 
 

15. Із двох протилежних кінців озера одночасно назустріч один одному вирушили 

два моторні човни і зустрілися через 2 год. Перший човен плив зі швидкістю 11 

км/год, а другий – 17 км/год. Яка ширина озера? 

А.56 км Б. 46 км В.  52 км Г. Інша відповідь 

 
 

16. З одного залізничного вокзалу одночасно виїхали у протилежних напрямах 

два поїзди. Яка відстань буде між ними через 5 год., якщо швидкість першого 

поїзда 72 км/год, а другого – 67 км/год? 

А. 139  км Б. 965 км В. 695 км Г. Інша відповідь 

 
 

17. З автостоянки одночасно в одному напрямку виїхали два автобуси. Швидкість 

першого автобуса – 54 км/год, а другого – 56 км/год. Яка відстань буде між ними 

через 6 год.? 

А. 660 км Б. 6 км В. 12 км Г. Інша відповідь 

 
 

18. З автостоянки одночасно в одному напрямку виїхали два автомобілі. 

Швидкість першого автомобіля – 75 км/год., а другого – 68 км/год. Яка відстань 

буде між ними через 5 год.? 



А. 35 км Б. 715 км В. 175 км Г. Інша відповідь 

 
 

19. З двох аеродромів одночасно вилетіли назустріч один одному два літаки та 

зустрілись через 3 год. Яка відстань між аеродромами, якщо швидкість першого 

літака 600 км/год., а швидкість другого – 900 км/год. ? 

А. 900 км Б. 4500 км В. 450 км Г. Інша відповідь 

 
 

20. Від двох причалів, відстань між якими 90 км. одночасно вийшли назустріч 

один одному два теплоходи. Швидкість першого – 20 км/год., а швидкість другого – 

25 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? 

А. 2 год. Б. 3 год. В. 1 год. Г. Інша відповідь 

 
 

21. Два вершники виїхали одночасно назустріч один одному з двох пунктів, 

відстань між якими 132 км. Вони зустрілись через 4 години. Яка швидкість другого 

вершника, якщо швидкість першого – 15 км/год ? 

А. 16 км/год       Б. 17км/год        В. 18 км/год        Г. Інша відповідь 

 
 

22. Із пристані одночасно в протилежних напрямках вийшли два катери. Через 3 

години між ними було 153 км. Знайти швидкість першого катера, якщо швидкість 

другого 27 км/год. 

А. 24 км/год        Б. 25 км/год         В. 26 км/год         Г. Інша відповідь 

 
 

23. Із міста А виїхав велосипедист зі швидкістю 12 км/год. Через три години з 

цього ж міста в протилежному напрямку виїхав автобус зі швидкістю 72 км/год. 

Через скільки годин після виходу автобуса відстань між ним і велосипедистом буде 

204 км? 

А. 4 год. Б. 3 год. В. 2 год. Г. Інша відповідь 

 
 

24. Мотоцикліст мав проїхати 320 км. Після 4 годин подорожі йому 

залишилося проїхати 80 км. З якою швидкістю їхав мотоцикліст? 

А. 80 км/год Б. 60 км/год        В. 20 км/год        Г. Інша відповідь 



25. Вантажний автомобіль за 5 годин проїхав 350 км, а легковий за цей самий час 

проїхав на 60 км більше. Яка швидкість легкового автомобіля? 

А. 70 км/год Б. 80 км/год        В. 82 км/год        Г. Інша відповідь 

 
 

26. Із двох міст, відстань між якими 130 км, виїхали назустріч один одному два 

велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 12 км/год., а другого – 14 км/год. 

Скільки часу вони були в дорозі, якщо їм до зустрічі залишилося проїхати 26 км? 

А. 4 год. Б. 5 год. В. 6 год. Г. Інша відповідь 

 
 

27. Автобус проїхав по рівнині 195 км за 3 години, а на гірській дорозі його 

швидкість зменшилася на 23 км/год. Скільки кілометрів проїде по гірській дорозі 

автобус за 7 годин? 

А. 42 км Б. 294 км В. 161 км Г. Інша відповідь 

28. Один літак пролетів за 2 години 840 км. Швидкість другого літака на 50 

км/год, більша. На скільки більше кілометрів пролетить другий літак за 6 годин, ніж 

перший за 2 години? 

А. 2820 км Б. 1980 км В. 1570 км Г. Інша відповідь 

 
 

29. З водної станції виїхав катер, а через 2 год. навздогін йому виїхав другий катер 

зі швидкістю 18 км/год. Він наздогнав першого на відстані 126 км від станції. З 

якою швидкістю їхав перший катер? 

А. 7 км/год Б. 12 км/год В. 14 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

30. З міста на автостраду виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 години 

навздогін йому виїхав легковий автомобіль. З якою швидкістю повинен їхати 

автомобіль, щоб наздогнати автобус на відстані 300 км від міста? 

А.90 км/год Б. 100 км/год В. 80 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

31. Пасажирський поїзд проїхав 434 км за 7 годин. Швидкість вантажного поїзд 

на 13 км/год менша. Скільки кілометрів проїде вантажний поїзд за 9 годин? 



А. 558 км Б. 117 км В. 441 км Г. Інша відповідь 

 
 

 
32. З одного міста в друге, відстань між якими 360 км, одночасно виїхали 

автомобіліст і мотоцикліст. Швидкість автомобіля 90 км/год., це у два рази більше 

за швидкість мотоцикліста. На скільки годин швидше проїде цю відстань автомобі- 

ліст, ніж мотоцикліст? 

А. 2 год. Б. 4 год. В. 8 год. Г. Інша відповідь 

 
 

33. Автомобіль їхав 3 години із швидкістю 60 км/год. Зворотній шлях він подолав 

за 4 години. З якою швидкістю він їхав на зворотньому шляху? 

А. 45 км/год Б. 50 км/год В. 60 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

34. Від двох пристаней, відстань між якими 441 км, назустріч один одному 

одночасно вирушили два теплоходи і зустрілися через 7 годин. Яка швидкість 

першого теплоходу, якщо швидкість другого 28 км/год.? 

А. 63 км/год Б. 28 км/год В. 35 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

35. З міста в протилежних напрямах виїхали одночасно два автомобілі. Через 3 

години відстань між ними була 390 км. Швидкість одного з них 60 км/год. Яка 

швидкість другого автомобіля? 

А. 60 км/год Б. 130 км/год В. 70 км/год      Г. Інша відповідь 

 
 

36. Два поїзди виїхали одночасно від станції в протилежних напрямках. 

Швидкість одного поїзда 76 км/год., а другого – 52 км/год. Перший поїзд проїхав на 

720 км більше, ніж другий за той же час. Скільки км проїхав другий поїзд? 

А. 128 км Б. 2280 км В. 1560 км Г. Інша відповідь 

 
 

37. Теплохід пройшов шлях між пристанями за 5 годин із швидкістю 30 км/год. 

Повертаючись, теплохід пройшов ту саму відстань за 6 год. З якою швидкістю йшов 

теплохід, повертаючись назад? 



А. 25 км/год Б.30 км/год В. 20 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

38. На моторному човні за 3 години можна проїхати 45 км. Скільки км можна 

проїхати за 2 години на весловому човні, якщо швидкість такого човна в 3 рази 

менша, ніж швидкість моторного човна? 

А. 5 км Б. 10 км В. 15 км Г. Інша відповідь 

 
 

39. Капітанові теплохода дано завдання пройти 540 км за 16 годин. 180 км він 

пройшов із швидкістю 30 км/год. З якою швидкістю теплохід має пройти решту 

відстані, щоб виконати завдання? 

А. 60 км/год Б. 45 км/год В. 54 км/год Г. Інша відповідь 

 
 

40. З двох міст одночасно вийшли назустріч один одному два проїзди. Швидкість 

одного з них – 60 км/год., швидкість другого 68 км/год. Поїзди зустрілися через 4 

години. Знайти відстань між містами. 

А. 240 км Б. 512 км В. 272 км Г. Інша відповідь 

 
 

41. Велосипедистові треба проїхати 34 км. Він уже проїхав 2 години із швидкістю 

14 км/год. Яку відстань йому залишилося проїхати? 

А. 7 км Б. 8 км В. 6 км Г. Інша відповідь 

 
 

42. Катер пройшов відстань 96 км із швидкістю 24 км/год. Повертаючись назад, 

він витратив часу на 1 год., менше. Скільки часу витратив катер, щоб повернутися 

назад? 

А. 3 год. Б. 2 год. В. 4 год. Г. Інша відповідь 

 

 

 
43. Відстань від міста до дачного селища велосипедист проїхав за 3 год. з 

швидкістю 16 км/год. Повертаючись назад, він ту саму відстань проїхав за 4 години. 

З якою швидкістю їхав велосипедист, повертаючись назад? 

А. 16 км/год Б. 14 км/год В. 12 км/год Г. Інша відповідь 



44. Мотоцикліст проїхав до місця призначення 370 км, зробивши одну 

зупинку. До зупинки він був у дорозі 3 год. і їхав із швидкістю 70 км/год., а після 

зупинки проїхав решту шляху за 2 год. З якою швидкістю їхав мотоцикліст після 

зупинки? 

А. 60 км/год Б. 70 км/год В. 80 км/год Г. Інша відповідь 
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