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Тест 1. Мова і мовлення

I-В

Вибери і познач правильний варіант, щоб продовжити 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 продовжити 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, стидається, сам.
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