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Схвалено комісією з педагогіки та методики початкового навчання 
Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України



У посібнику подано тестові завдання з української мови для 
3 класу, складені відповідно до вимог навчальної програми МОН 
України та підручника «Українська мова. 3 клас» (авт. М.Д. Заха-
рійчук, А.І. Мовчун).

Вправи дев’яти тестів (по два варіанти кожний) дозволяють пе-
ревірити й оцінити рівень засвоєння учнями програмового матеріа-
лу з української мови.

У кожному тесті є вісім завдань: чотири закритого типу, в яких 
потрібно обрати одну правильну відповідь із запропонованих варі-
антів і підкреслити її, та чотири відкритого типу, що передбачають 
доповнити чи побудувати речення, дібрати синоніми чи антоніми, 
встановити послідовність тощо. 

Кожне завдання закритого типу оцінюється одним балом, від-
критого типу — двома (якщо воно виконане частково, то учневі 
зараховується один бал).

Для учнів 3 класу.
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Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з педагогіки та методики початкового навчання

Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України

(лист ІІТЗО від 14.11.2014 р. № 14.1/12-Г-1778)
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ТеСТ 1. МОва І МОвлеННя                  I-в

  вибери і познач правильний варіант, щоб про-
довжити речення (1–4).

1. мова — найважливіший засіб …
а) розуміння
б) спілкування
в) інформування

2. в Україні державною мовою є …

а) старослов’янська
б) російська
в) українська

3. основою спілкування є …

а) працелюбність 
б) ввічливість
в) слухняність

4. Усне мовлення має бути …

а) гарним, чемним, охайним
б) грамотним, каліграфічним, охайним
в) виразним, зрозумілим, правильним

5. Поясни значення поданих слів.

Делікатний — 
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Культурний — 

6. Постав наголос у наведених словах.

Черговий, завдання, одинадцятий, сантиметр, 

виразне, ознака.

7. Запиши, якими словами ти вітаєшся.

8. Із даних слів склади і запиши прислів’я.

пізнати, людину, а, по пір’ю, птицю, по мові.
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ТеСТ 1. МОва І МОвлеННя                ІI-в

  вибери і познач правильний варіант, щоб про-
довжити речення (1–4).

1. спілкування людей між собою — це …
а) мова
б) мовлення
в) читання

2. в усному мовленні людям допомагають …

а) міміка, жести, сила голосу, інтонація
б) розділові знаки
в) ручка, зошит

3. культура мовлення — це …

а) правильність, чіткість, швидкість
б) інтонаційність, чистота, багатство
в) правильність, точність, виразність

4. Писемне мовлення має бути …

а) охайним, каліграфічним, грамотним
б) красивим, виразним, охайним
в) ввічливим, культурним, точним

5. Поясни значення даних слів.

Тактовний — 

Люб’язний — 
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6. Постав наголос у наведених словах.

Читання, нова, запитання, зв’язне, листопад, 

кілометр.

7. Запиши, якими словами ти прощаєшся.

8. Із поданих слів склади і запиши прислів’я.

Мови, той, цурається, своєї, хто, себе, сти-
дається, сам.




