ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО 5-х КЛ.
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Choose a word from the box
Last winter was very cold in William’s (0) village and people
often couldn’t use their cars because the (1) _________ were
full of snow. One morning, William’s mother got up and (2)
_________ out of the window. “(3) _________ up, William.” she shouted. “The weather is terrible again but you
must go to (4) _________. Snow fell from the big grey (5)
_________ in the sky and all the houses where white. Suddenly, the phone called downstairs. William’s mother picked
it up, spoke to someone and then went (6) _________ again.
She opened the William’s bedroom door and said “That was
your teacher on the phone. There’s too much snow so the
school (7) _________ can’t come today. “Excellent! I can (8)
_________ down the hill to my friend’s house and we can
make some (9) _________ together.”
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

forest
window
looked
sleep
circus
boxes
upstairs
ship
fly
snowmen

village
road
wash
jump
school
clouds
on
plain
swim
books

sea
car
read
wake
airport
beds
under
bus
ski
plates

Now choose the name for this story (V)
A friend phones William _________
William has a bad cold _________
No school for William _________
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Write the letters
1. Open __; 2. Smile __; 3. Ride __; 4. Invite __; 5. Put on __.
a) a friend; b) clothes; c) the door; d) for a photo; e) a bike.
Write “in”, “at”, “on”
1. ____ night.
2. ____ Easter.
3. ____ September.

4. ____ October 10th.
5. ____ winter.

Fill in “Who”, “Whose”, “When”, “Where”, “Why”,
“When”, “What time”, “How much”, “How many”,
“How”, “What”
1. ________ At school.
2. ________ A teacher.
3. ________ 3 o’clock.
4. ________ Mary’s.
5. ________ Tomorrow.

6. ________ Ј56.
7. ________ Seven.
8. ________ Very well.
9. ________ Because it’s hot.
10. ________ John.

Write the date
ПонеділоF, 17 вересня _____________________________
П’ятниця, 2 травня _______________________________
Четвер, 6 Pрудня __________________________________
Choose the right variant
1. She (is playing; plays; played) at the moment.
2. They (are going; go; went) to the zoo last Saturday.
3. He (will buy; buys; bought) some new clothes tomorrow.
4. Listen. She (cries; is crying; cried).
5. Polly doesn’t (want; wants; wanted) to go to the cinema.
6. We (visit; visited; will visit) our grandparents tomorrow.
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7. They (didn’t; don’t; won’t) go to school yesterday.
8. My friends (visit; visited; are visiting) me at the hospital
last Tuesday.
9. Ted and Marry (are; were; like) good at Maths.
10. Craig likes (watch; watching; watches) comedies very much.
Write the question and the negative
1. The children will go to London next year.
2. Our teachers help us every day.
3. My brother watched cartoons yesterday.
Fill in with “some”, “any”
1. There are ____ apples on the plate.
2. Is there ____ milk in the fridge?
3. There is ____ water in the glass.
4. There isn’t ____ Coke in the bottle.
5. Are there ____ students in the classroom?
6. My brother bought ____ interesting books yesterday.
Fill in the blanks using comparisons
0. short — shorter — the shortest
1. fast ______________________
2. thin ______________________

3. careful __________
4. heavy ___________
5. bad _____________

Напиши речення двома іншими шляхами

Silvina is 11. Marta is 12.
Marta is older than Silvina. Silvina is younger than
Marta.
1. Daniel is 120 cm tall. Marina is 123 cm tall.
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2. Max is driving 80 km/h. Sam is driving 90 km/h.
3. The Nile is 6,648 km long. The Amazon is 6,500 km
long.
Open the brackets
My family and I (travel) _________ a lot last summer. We
(go) _________ to Greece by plane. We (swim) _________
and (sunbathe) _________ in Athens. My children (dive)
_________ a lot. We (like) _________ traveling on the car
around Greece. We (see) _________ new stadiums, old
statues and many interesting places. In the evenings we
(walk) _________. We (have) _________ a wonderful time
last summer.
Complete the sentences about health.
Use should or shouldn’t
1. You ________ do some exercise every day.
2. You ________ brush your teeth every day.
3. You ________ eat a lot of sweets and chocolate.
4. You ________ eat fruit five times a day.
Unscramble the sentences using good at …ing
1. Megan / art. / at / good / is
2. at / good / skateboarding. / Sally / isn’t /very

МАТЕМАТИКА
1. ЯFе число вийде, яFщо від суми перших ста парних натуральних чисел відняти суму перших ста непарних натуральних чисел?
2. ЯFби у червоноPо драFона було на 6 Pолів більше, ніж у
зеленоPо, то у них було б 34 Pолови на двох. Але у червоно4
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Pо драFона на 6 Pолів менше, ніж у зеленоPо. СFільFи Pолів
у червоноPо драFона?
3. У ПетриFа 100 мишей, деяFі з них білі, деяFі — сірі.
Відомо, що хоча б одна миша сіра, а з будь-яFих двох мишей хоча б одна — біла. СFільFи сірих мишей у ПетриFа?
4. Заєць змаPався із черепахою в біPу на 100 метрів. Коли
заєць прибіP до фінішу, черепасі залишалося до ньоPо ще
90 метрів. На сFільFи метрів треба відсунути назад стартову лінію для зайця, щоб при новій спробі обидва біPуни
прийшли до фінішу одночасно?
5. У приFладі на додавання □ + □ + ○○ = △△△ різні фіPурFи замінюють різні цифри. ЯFу цифру замінює FвадратиF?
6. У рядоF виписали 11 натуральних чисел таF, що сума
будь-яFих трьох сусідніх чисел дорівнює 21. На першому
місці стоїть число 7, а
на дев’ятому — 6. ЯFе
число стоїть на друPо41
7
му місці?
309
7. Чому дорівнює най68
більше число, яFе можна отримати, виFла2
5
даючи в ряд FартFи,
зображені праворуч?

УКРАЇНСЬКА МОВА
1. Частина мови, що означає предмет і відповідає на питання хто? що?: а) іменниF; б) приFметниF; в) займенниF;
P) дієслово.
2. ВFажіть рядоF, у яFому всі власні назви записано правильно: а) річFа Дніпро, цуFерFи «Київ вечірній», журнал соняшниF; б) опера «НаталFа ПолтавFа», місто «Полтава», Fіт МурFо; в) фабриFа «КиянFа», пісня «Стежи5
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на», місто Вінниця; P) Pімназія «Ерудит», майдан «Незалежності», озеро Світязь.
3. ВFажіть рядоF, у яFому всі іменниFи стоять у формі
FличноPо відмінFа: а) сестро, Олена, земляче, мріє; б) душе, Fозаче, земля, старосто; в) матусю, брате, УFраїно,
друже; P) дубе, земле, Fалино, вишня.
4. У реченні Вийду я на Gори над Дніпром широMим
(В. Сосюра) приFметниF стоїть у формі: а) родовоPо відмінFа однини; б) давальноPо відмінFа однини; в) орудноPо
відмінFа однини; P) місцевоPо відмінFа однини.
5. ВFажіть речення, у яFому вжито особовий займенниF:
а) Вітер віє з поля на долину (Т. ШевченFо); б) Вітер в небі за хмарами Pониться (В. СимоненFо); в) Я розPаняю тіні
хмар (Є. БудницьFа); P) Летять вітри з турецьFих береPів
(В. Сосюра).
6. ВFажіть рядоF, усі слова в яFому числівниFи: а) десять,
десятиріччя, десятий; б) сто, сотниF, усоте; в) чотири, четверо, четвертий; P) двадцятий, двадцятFа, двадцять.
7. У реченні Їдем з друGом до третьоGо друGа у Gості
(Д. Іванов) числівниF стоїть у формі: а) родовоPо відмінFа; б) давальноPо відмінFа; в) орудноPо відмінFа; P) знахідноPо відмінFа.
8. ВFажіть рядоF, у яFому всі дієслова належать до першої дієвідміни: а) писати, знати, читати, моPти; б) чути,
Pоворити, намаPатися, минати; в) чеFати, Fолупати, любити, сидіти; P) Pрати, вважати, просити, наполяPати.
9. ВFажіть рядоF, у яFому всі дієслова пишуться з м’яFим знаFом: а) сміют..ся, співают.., мовчиш.., відпочивают..; в) хвалят..ся, мирят..ся, свариш..ся, боят..ся; б) переливают..ся, світят.., намаPают..ся, знают..; P) Pоворят.., можеш.., відсувают..ся, змаPают..ся.
10. ВFажіть прислів’я, у яFому вжито прислівниF, що
відповідає на питання Mоли?: а) Всюди Fаша з маслом, де
нас немає; б) ЯF посієш недбало, то збереш мало; в) Слини
не підхопиш, і слова назад не вернеш; P) Жать удень душно, а вночі Fусаються Fомарі.
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11. Позначте рядоF, у яFому всі дієслова пишуться без
м’яFоPо знаFа: а) заспіваєш.., сFажеш.., зробиш..ся, звучит..; б) переливає..ся, передаєт..ся, змусиш.., умовиш..;
в) сперечаєш..ся, вовтузиш..ся, змастиш.., перевчиш..ся;
P) несет..ся, смієш..ся, домовиш..ся, наPрієш...
12. ВFажіть речення, що містить прийменниF: а) Люблю
черніPівсьFу дороPу (Л. КостенFо); б) ДороPа в’ється між
полями (М. РильсьFий); в) ХуPа сніPами вFриває дороPу
(М. КоцюбинсьFий); P) Стали білі всі доріжFи (Н. МудриF).
13. Зазначте, у яFому рядFу допущено помилFи при переносі слів: а) оp-ля, йо-му, сон-ний, пі-джаF, від-стань;
б) віч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без’-язиFий; в) батальй-он, всьо-Pо, дит-’ясла, ін-ший, Ал-ла; P) Fур-йоз,
пів’-яблуFа, іс-тина, чай-Fа, Fіст-лявий; д) без-звучний,
вйо-Fати, во-джу, зіл-ля, ві-діPнати.
14. Визначте, у яFому рядFу в усіх словах відбулося
спрощення приPолосних: а) форпостний, Fорисний, щасливий, улесливий, звісно; б) доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняF; в) шістсот, провісниF, висFнути, свиснути, Pуснути; P) безвиїзний, власний, злісний, Fістлявий, тижневий; д) ненависний, яFісний, цілісний, месниF, очисний.
15. У яFому рядFу всі слова пишуться з ь: а) Поділ..сьFий, домен..щиF, черешен..ці, Fул..ці, Pіл..ці; б) Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся; в) приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці; P) вел..можа,
брех..ня, брен..Fати, Fамін..чиF, бат..Fівс..Fий; д) Бат..Fівщина, бан..ці, сFлян..ці, бал..зам, баб..ці.
16. ВFажіть, у яFому рядFу допущено помилFу при переносі слів: а) ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-Pлавий, хо-джу;
б) бур’-ян, морсь-Fий, се-стра, больо-вий, Т. Г.- ШевченFо;
в) Pай-Fа, ріл-ля, при-йти, Fіст-Fа, по-дзвонити; P) сіль-сьFий, полу-м’я, тFаць-Fий, без-смертний, розі-Pнати; д) FуFуру-дза, без-устанно, від-діл, братст-во, стат-тя.
17. У яFому рядFу між словами слід вживати прийменниF
в: а) був (у, в) архіві, сидів (у, в) барлозі, приїде (у, в)
травні, плавати (у, в) оFеані; б) сидіти (у, в) ямі, позичи7
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ти (у, в) Андрія, потреба (у, в) спілFуванні, приходив (у,
в) четвер; в) зайди (у, в) інститут, вчитися (у, в) інтернаті, жити (у, в) Ірпені, їздити (у, в) УPорщину; P) біPти (у,
в) сад, приїзд (у, в) Чернівці, бачив (у, в) журналі, ходив
(у, в) музей; д) успіх (у, в) навчанні, стань (у, в) FутоF,
візьми (у, в) тумбочці, запитай (у, в) Fасі.
18. У яFому рядFу між словами слід вживати сполучниF
й: а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й)
мріяти, сміх (і, й) сльози; б) червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомаPає, дощ (і, й) сніP, весела (і, й) щаслива; в) ручFа (і, й) олівець, мороз (і, й) вітер, ціFаво (і, й)
весело, Fупив (і, й) приніс; P) помідори (і, й) оPірFи,
фруFти (і, й) овочі, діти (і, й) онуFи, вчителі (і, й) інженери; д) інститути (і, й) університети, правда (і, й) Fривда, хліб (і, й) сіль, читати (і, й) переFазувати.
19. Позначте рядоF, у яFому в усіх словах слід писати
літеру е: а) з..рно, віт..р, б..реза, м..даль; б) Pруд..нь,
т..мний, л..мон, ч..Fати; в) в..личний, м..нуле, ап..льсин,
справ..дливість; P) в..дмідь, м..довий, Pр..міти, F..рувати.
20. ФонетиFа — розділ науFи про мову, що вивчає: а) знаFи письма; б) будову слова; в) звуFи мови і мовлення;
P) правила вимови.
21. У реченні фразеолоPізм: а) не є членом речення; б) є
одним членом речення; в) Fожне слово фразеолоPізму є
оFремим членом речення; P) може бути або не бути членом речення залежно від своPо походження.
22. Граматичне значення слова містить: а) основа слова;
б) Fорінь слова; в) заFінчення слова або заFінчення і
прийменниF; P) префіFс і суфіFс.
23. ПрефіFс при- надає словам значення: а) збільшеної
ознаFи; б) наближення або приєднання; в) пестливості або
зменшеності; P) збільшеності або зPрубілості.
24. Виділіть Pоловне і залежне слова в поданих словосполученнях: сидіти у Mласі, дивні Mвіти, смаM страви.
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