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ÒÅÑÒ 1. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍЯ

УДК 811.161.2(075.2)
Á90

Ðåöåíçåíòè:
методист інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя,
вчитель-методист
Н.М. Гордіюк
â÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, вчитель-методист
С.Г. Заброцька
Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти
підтверджується відповідним листом ІМЗО
(https://bohdan-books.com/grifmon/)

Áóäíà Í.Î.
Á 90		 Уêðà¿íñüêа ìîâа. Òåñòîâ³ çàâäàííÿ : 2 êë. / Н.О. Будна. —
Òåðíîï³ëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2020. — 32 ñ.

1.		Познач слово, якому відповідає дана звукова
схема.
O

O

а) дiдусь
б) лiсок
в) жолудь
2.		Познач правильну відповідь.
З чого складається речення?
а) зi звуків
б) з букв
в) зі слів
3.		Познач речення, яке відповідає даній схемi.
.

2005000016264
Ó ïосібнику ïîäàíî òåñòîâ³ çàâäàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
äëÿ 2 êëàñó, що відповідають вимогам Державного стандарту
початкової освіти та Типових освітніх програм. Âïðàâè äåñÿòè
òåñò³â (ïî 2 âàð³àíòè êîæíèé) äîïîìîæóòü ó÷èòåëåâ³ çä³éñíèòè
ïîòî÷íу, ïåð³îäè÷íу ÷è òåìàòè÷íу діагностику знань учнів.
Ìàòåð³àë áóäå êîðèñíèì ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíî¿, ãðóïîâî¿ àáî
ïàðíî¿ ðîáîòè.
Для діагностики наведено çàâäàííÿ äâîõ òèï³â: 1) три за
вдання закритого типу, ùî ïåðåäáà÷àþòü âèá³ð îäíîãî ³ç
çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé; 2) та два — відкриті, ùî
ïîòðåáóþòü âèêîíàííÿ áåç îïîðè íà çàïðîïîíîâàí³ âàð³àíòè
â³äïîâ³äåé (ñàìîñò³éíå óòâîðåííÿ ôîðì ñëîâà, äîá³ð ñë³â çà
ïåâíîþ îçíàêîþ, ïîáóäîâà ðå÷åíü òîùî). Кожне закрите зав
дання оцінюється двома балами, а відкрите — трьома.
Äëÿ â÷èòåë³â, ó÷í³â 2 êëàñó òà ¿õніх áàòüê³â.

а) Лисичка шукає здобич.
б) Бiлочка сидить у дуплi.
в) Зайчик весело стрибає по галявині.
4.		Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки
у словах:
їжак, бiлка, метро, дятел
5.		Склади і запиши речення зi слiв:
бiлою, вкрилася, скатертиною, земля.

УДК 811.161.2(075.2)

Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè â³äòâîðåíà
â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ áåç äîçâîëó âèäàâíèöòâà.
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1.		Познач слово, якому відповідає дана звукова
схема.
O

O

а) дiдусь
б) лiсок
в) жолудь
2.		Познач правильну відповідь.
З чого складається речення?
а) зi звуків
б) з букв
в) зі слів
3.		Познач речення, яке відповідає даній схемi.
.
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Ó ïосібнику ïîäàíî òåñòîâ³ çàâäàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
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Ìàòåð³àë áóäå êîðèñíèì ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíî¿, ãðóïîâî¿ àáî
ïàðíî¿ ðîáîòè.
Для діагностики наведено çàâäàííÿ äâîõ òèï³â: 1) три за
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ïåâíîþ îçíàêîþ, ïîáóäîâà ðå÷åíü òîùî). Кожне закрите зав
дання оцінюється двома балами, а відкрите — трьома.
Äëÿ â÷èòåë³â, ó÷í³â 2 êëàñó òà ¿õніх áàòüê³â.

а) Лисичка шукає здобич.
б) Бiлочка сидить у дуплi.
в) Зайчик весело стрибає по галявині.
4.		Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки
у словах:
їжак, бiлка, метро, дятел
5.		Склади і запиши речення зi слiв:
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ÒÅÑÒ 1. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍЯ

II-Â

1.		Познач слово, якому відповідає дана звукова
схема.
O

O

а) бiлка 		
б) лiтак 		
2.		Познач правильну відповідь.
З чого складається речення?

в) дiдусь

а) зi слiв
б) з букв
в) зі звукiв
3.		Познач речення, яке вiдповiдає даній схемі.
.
а) Яскраво свiтить сонечко.
б) Птахи полетiли у вирiй.
в) Прийшла зима.
4.		Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки
у словах:
хуга, заметiль, вiхола, хуртовина
5.		Склади і запиши речення зі слів:
сніжинки, повітрі, летять, у, легкі.

ÒÅÑÒ 2. ÇÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. ÑÊËÀÄ.
ÍÀÃÎËÎÑ

I-Â

1.		Познач слово, в якому 7 звуків і 8 букв.
а) повiтря
б) дзеркало
в) щетина
2.		Познач букву, яка не позначає звука в поданих
словах.
Зелень, осiнь, пеньок, кущ, земля.
а) а
б) ь
в) й
3.		Познач, як треба переносити слова з одного
рядка в iнший.
а) по складах б) по буквах в) по звуках
4.		Подiли подане слово для переносу.
Майонез —
5.		Встав пропущенi букви.
С...рдечко, кл...новий, в...сняний, вул...ця.

ÒÅÑÒ 2. ÇÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. ÑÊËÀÄ.
ÍÀÃÎËÎÑ
II-Â
1.		Познач слово, в якому 4 звуки і 5 букв.
а) дзвiн
4

б) їжак
5

в) день
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а) зi слiв
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