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Робочий зошит з української мови (частина 1) охоплює програмовий матеріал 
для 5-го класу за модельною навчальною програмою «Українська мова. 5-6 кл.» 
для закладів загальної середньої освіти (автори: Голуб Н., Горошкіна О.).

Кожна тема містить різнорівневі вправи та завдання й закінчується підсумко-
вою роботою. Робота з медіатекстами, діаграмами, корпусом нових слів та інші 
компетентнісні завдання допоможуть створити середовище цікавого вивчення 
предметного матеріалу та формування наскрізних умінь відповідно до ключових 
засад НУШ.

Під час оцінювання кожного тестового завдання потрібно врахувати, що всі 
завдання (окрім тих, де потрібно встановити відповідність) оцінюємо по 1 балу 
за правильну відповідь. Завдання на встановлення відповідностей оцінюємо 
максимально 4 балами: по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність. 
Тому, виконавши перший рівень, максимально можна набрати 4 бали, другий 
рівень — 7 балів (3 бали за тестові завдання з однією правильною відповіддю та 
4 бали за завдання на встановлення відповідностей), третій рівень — так само 
7 балів. Усього — максимальних 18 балів. 

Для переведення у 12-бальну шкалу потрібно отриману суму поділити на 3 і 
помножити на 2. Наприклад, учень набрав 15 балів: 15 : 3 × 2 = 10 балів. 

Таблиця переведення у 12-бальну шкалу

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень

1. – 1 б.
2. – 1 б.
3. – 1 б.
4. – 1 б.

1. А. — 1 б.
Б. — 1 б.
В. — 1 б.
Г. — 1 б.

2. — 1 б.
3. — 1 б.
4. — 1 б.

1. А. — 1 б.
Б. — 1 б.
В. — 1 б.
Г. — 1 б.

2. — 1 б.
3. — 1 б.
4. — 1 б.

Усього: 4 бали Усього: 7 балів Усього: 7 балів

УСЬОГО: 18 балів : 3 × 2 = 12 балів

18 — 12 балів
17 — 11 балів
16 — 11 балів
15 — 10 балів
14 — 9 балів
13 — 9 балів
12 — 8 балів
11 — 7 балів
10 — 7 балів

9 — 6 балів
8 — 6 балів
7 — 5 балів
6 — 4 бали
5 — 3 бали
4 — 3 бали
3 — 2 бали
2 — 1 бал
1 — 1 бал
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ

1. Скориставшись теорією з підручника, заповни схему й словничок.

ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Мовні (словесні) Немовні (несловесні)

Емодзі — це ______________________________________________________

Манери — це _____________________________________________________

Міміка — це ______________________________________________________

2. Прочитай замітки про значення емодзі на сайті  
https://www.emojiworld.com.ua (або скористайся QR-кодом).  
Допиши значення емодзі, яких не вистачає. 

1 2

🙃 
Перевернуте обличчя

«Я ж не серйозно! Це повідомлення — 
просто жарт». 

🏃 
________________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
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3 4

😴 
________________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________

🤷 

Людина знизує плечима

«Вибач, але не можу тобі допомогти», 
або «Що ж, таке життя».

5 6

🤔 

Замислене обличчя

«Навіть не знаю, що відповісти», або 
«Треба подумати».

🙈 
________________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________

7 8

🤞 

Рука зі схрещеними пальцями

«Нехай щастить!»

😎
________________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________

3.  Компанія-перевізник оголосила конкурс на безкоштовні поїздки в таксі. Роз-
шифруй завдання, які фірма запропонувала своїм підписникам, скористав-
шись довідкою. Напиши відгадані фрази.

 •  Розраховуйтеся безготів-
ково та безконтактно. 

 • Мийте руки.
 •  Використовуйте якомога 
менше готівки.

 • Сідайте назад. 
 •  Прикривайте рот, коли 
кашляєте.

 •  Не вмикайте циркуляцію 
повітря.

Довідка: 
Вгадай фрази та отримай промокод!

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________

4. Вгадай, скориставшись довідкою, назви мультфільмів або фільмів, за-
шифрованих в емодзі. Відповідь запиши. Намалюй назву свого улюбленого 
мультфільму в емодзі й запропонуй однокласнику/однокласниці відгадати.

 •  «Сто один далматинець».
 • «Аліса в Дивокраї».
 • «Крижане серце».
 • «Красуня й чудовисько».
 •  «Пірати Карибського моря».
 • «Попелюшка».

Довідка: 

Зразок.   — мультфільм «Король Лев»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 ______________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________
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5. Доповни пам’ятку з правилами онлайн-спілкування, 
використовуючи слова з довідки.  
Допиши визначення. 

Як спілкуватися в чаті?

1. Надсилай повідомлення тільки в робочий ________________. 

2. Не зловживай ________________, їх може бути забагато — і твій 
співрозмовник подумає, що ти занадто емоційний / емоційна. 

3. Використовуй ____________________ : вони підкреслюють твою ввічливість.

4. Відповідай на _________________________ вчасно.

5. Висловлюй _________________ конкретно та стисло.

Етикетні слова — це _______________________________________________

6. Уяви, що на малюнку зображено твій ідеальний урок української мови в 
п’ятому класі. Вигадай і запиши слова персонажів цього коміксу, викорис-
товуючи етикетні слова. Домалюй продовження.

повідомлення,  
етикетні слова, 
емодзі, час, думки.

Довідка: 

Доброго ранку, 
вітаю,  
будь ласка, 
вибачте,  
прошу, дякую.

Етикетні слова





Моя ідеальна українська
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7. Напиши електронне повідомлення вчителю / вчи-
тельці, щоб подякувати за перший урок. Використо-
вуй емодзі та етикетні слова. 

8. Доповни пропущену в таблиці інформацію  (державні мови, столиці) та до-
малюй прапори країн. За потреби скористайся інтернетом або довідковими 
виданнями. 

Країна Державна мова Столиця Прапор

Україна м. Київ

Польща польська

Італія італійська м. Рим

Франція м. Париж

США англійська

Канада англійська та 
французька м. Оттава
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9. Скориставшись інформацією з таблиці у вправі 8, допиши на карті назви 
мов, які є державними в позначених країнах. 

Канада
мова/-и: 
_______________________

США
мова/-и: 
_______________________

Франція
мова/-и: 

_______________________

Польща
мова/-и: 

_______________________ Україна
мова:  

_______________________

Італія
мова/-и:   
_____________________

10. Проаналізуй інформацію із вправ 8, 9. Визнач, чи правда, що…

Правда Неправда

1. В Україні державною мовою є лише українська.

2.  У Франції дві державні мови: англійська та 
французька.

3.  У країни зі столицею в м. Варшава біло-червоний 
прапор.

4.  Місто Рим — це столиця країни, у якій державною 
мовою є англійська. 

5.  У США та Канаді державною мовою є англійська.

6.  Місто Київ — це столиця країни, у якої синьо-
жовтий прапор.

11. Домалюй і напиши свої асоціації до мов світу за зразком.

Зразок.  
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