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УКРАЇНСЬКА МОВА
Тестові завдання
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Н.О. Будна

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти 
комісією з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України
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ÒÅÑÒ 1. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍЯ                  I-Â

1.  Познач слово, якому відповідає дана звукова 
схема.

OO

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.

     .

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)
       Á90

Áóдна Н.О. 
Á 90   Уêðà¿íñüêà ìîâà. Òåñòîâ³ çàâäàííÿ : 2 êë. / Н.О. Áуäíà. — 

Òåðíîï³ëü : Нàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2020. — 32 ñ.
2005000016264
У ïîñ³бíèêу ïîäàíî òåñòîâ³ çàâäàííÿ ç уêðà¿íñüêî¿ ìîâè 

äëÿ 2 êëàñу, щî â³äïîâ³äàюòü âèìîãàì Дåðжàâíîãî ñòàíäàðòу 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè òà Òèïîâèх îñâ³òí³х ïðîãðàì. Âïðàâè äåñÿòè 
òåñò³â (ïî 2 âàð³àíòè êîжíèé) äîïîìîжуòü у÷èòåëåâ³ çä³éñíèòè 
ïîòî÷íу, ïåð³îäè÷íу ÷è òåìàòè÷íу ä³àãíîñòèêу çíàíü у÷í³â. 
Ìàòåð³àë буäå êîðèñíèì ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äуàëüíî¿, ãðуïîâî¿ àбî 
ïàðíî¿ ðîбîòè.

Дëÿ ä³àãíîñòèêè íàâåäåíî çàâäàííÿ äâîх òèï³â: 1) òðè çà
âäàííÿ çàê ðèòîãî òèïу, щî ïåðåäбà÷àюòü âèб³ð îäíîãî ³ç 
çàïðîïîíîâàíèх âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé; 2) òà äâà — â³äêðèò³, щî 
ïîòðåбуюòü âèêîíàííÿ бåç îïîðè íà çàïðîïîíîâàí³ âàð³àíòè 
â³äïîâ³äåé (ñàìîñò³éíå уòâîðåííÿ ôîðì ñëîâà, äîб³ð ñë³â çà 
ïåâíîю îçíàêîю, ïîбуäîâà ðå÷åíü òîщî). Кîжíå çàêðèòå çàâ
äàííÿ îц³íюєòüñÿ äâîìà бàëàìè, à â³äêðèòå — òðüîìà.

Дëÿ â÷èòåë³â, у÷í³â 2 êëàñу òà ¿хí³х бàòüê³â.
УДК 811.161.2(075.2)

2005000016264

Ðåцåíçåíòè:  
ìåòîäèñò ³íôîðìàц³éíîìåòîäè÷íîãî цåíòðу îñâ³òè ì. Òåðíîïîëÿ,  

â÷èòåëüìåòîäèñò
Í.М. Гордіюк

â÷èòåëü ïî÷àòêîâèх êëàñ³â, â÷èòåëüìåòîäèñò
С.Г. Заброцька

©  Нàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, âèêëю÷íà  
ë³цåíç³ÿ íà âèäàííÿ, îðèã³íàëìàêåò, 2020

Îõороíÿºòьñÿ çакоíоì ïро аâòорñькå ïраâо.
Æодíа ÷аñòèíа цьоãо âèдаííÿ íå ìоæå бóòè âідòâорåíа 

â бóдь-ÿкоìó âèãëÿді бåç доçâоëó âèдаâíèцòâа.

Сõâаëåíо дëÿ âèкорèñòаííÿ ó çакëадаõ çаãаëьíої ñåрåдíьої оñâіòè 
ïідòâåрдæóºòьñÿ âідïоâідíèì ëèñòоì ІМЗÎ  

(https://bohdan-books.com/grifmon/)
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ÒÅÑÒ 2. ЗÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. СÊËÀÄ. 
ÍÀГÎËÎС                                      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. ЗÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. СÊËÀÄ. 
ÍÀГÎËÎС                                    II-Â

1.  Познач слово, в якому 4 звуки і 5 букв.

а) дзвiн         б) їжак         в) день

ÒÅÑÒ 1. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍЯ                 II-Â

1.  Познач слово, якому відповідає дана звукова 
схема.

OO

а) бiлка    б) лiтак    в) дiдусь
2.  Познач правильну відповідь.

З чого складається речення?

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.
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