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Тест 1. Текст	
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1. Продовж речення, вибравши правильний варіант
відповіді.

Текст — це ...
а) кiлька речень
б) об’єднані за змістом речення
в) кiлька абзацiв
2. Продовж речення, вибравши правильний варіант
відповіді.

Текст складається iз ...
а) заголовка
б) зачину, основної частини, кiнцiвки
в) плану
3. Прочитай текст. Визнач його тип.

Десь зовсiм близько невгамовно виводив свою
пiсню соловейко...
Вiн сидiв на тонесенькiй калиновiй гiлочцi, що
схилилася од його ваги. Був дуже схожий на
горобчика, тiльки мовби трохи витягнутий. Очi
чорнi, великi. Як спiвав, злегка горбився, трiшки опускав крильця, широко вiдкривав тонкий
дзьобик, в якому, нiби сердечко в дзвонику,
бився гострий язичок, i все його крихiтне тiльце
тремтiло й здригалося.
За Б. Комаром

а) текст-опис			
б) текст-мiркування
			 в) текст-розповiдь
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4. Прочитай текст. Вкажи його стиль.

На небі з’явилася ранкова зірниця. Затремтіли
пелюстки. То соняшник жде сходу сонця. Він повертає до нього свою золотаву голівку, поглядає
на червоне вогняне коло. Пливе сонечко по високому небу. Соняшник підставляє голівку його
золотому промінню.
Зайшло сонце. Стулив і соняшник золотаві
пелюстки і заснув.
В. Сухомлинський

а) художній			
б) науковий
			в) діловий
5. Познач цифрами порядок розташування речень,
щоб вийшла зв’язна розповiдь.

Часто йдуть холодні дощi.
Жовте листя опадає з дерев.
Настала осiнь.
Повiяв холодний вiтер.
Зiв’яли квiти.
6. Запиши правильний варіант розташування абзацiв, щоб вийшла зв’язна розповiдь.

Їжак
I. Нiхто не знайде його лiгва, нiхто не розбудить. До весняного сонечка проспить їжак.
І снитимуться йому лiсовi їжачi сни.
II. Скоро сховається їжак у своє кубло на цілу
довгу зиму. Уже не бiгатиме вiн лiсом, не ловитиме черв’якiв i жукiв.
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III. Восени у їжакiв мало харчу. Поховалися
в землю черв’яки, зникли прудкi ящiрки, скрутилися в клубки змiї та чорнi вужi. Важко знаходити
жукiв i жаб.
IV. Ясної осiнньої днини ладнає собi дбайливий
трудар-їжак тепле зимiв’я. Удень i вночi тягає вiн
у нору пiд старим пеньком запашне сухе листя
та м’який лiсовий мох — стелить зимову постiль.
7. Допиши речення, яким ти закiнчиш текст.

Зайшло сонечко
Сонечко зайшло. Потемнiло поле. З яру роз
повзається присмерк по полях i луках. Розтiкається, як рiчка. А на верхiвцi тополi спалахнули золотi
iскорки. Це сонечко послало своє привiтання.

За В. Сухомлинським
8.		Прочитай текст. Знайди у ньому помилки. Поміркуй, як їх можна виправити. Запиши удосконалений текст.

Ромашки
На луках ростуть ромашки лікарські. Ромашки
з білими пелюстками та жовтуватими серединками. Квіточки ромашки розміщені на тонких
гнучких стеблах.
Листочки у ромашки невеличкі, ніби вирізьблене мереживо. Використовують ромашку з
лікувальною метою.
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