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Українська мова
Готуємося до перевірних робіт

2 клас

Перший  варіант1

н.Я. Походжай 
н.Б. шост

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



Походжай н.Я., Шост н.Б.
П41     Українська мова. Готуємося до перевірних робіт. 2 клас. 
 Перший варіант. — тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2014. — 48 с.

2005000003042
Зошит містить усі види перевірки знань, умінь і навичок учнів з української мови 

в 2 класі, що проводятьcя посеместрово.
Учні послідовно виконують завдання усіх рівнів безпосередньо у зошиті.
в зошиті відведено вільні сторінки для додаткових завдань та роботи над помил-

ками.
Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна розшити й отримати 

дві окремі брошури.
Методичні вказівки щодо роботи з цим зошитом вміщені у посібнику  “Українська 

мова. Практичні завдання для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів”, 
призначеному для вчителів.

Для учнів 2-го класу.
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1ÂÀÐ²ÀÍÒ

3

Çàäèðàêà

Âèáåðè ³ ïîçíà÷ () ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Õòî ïðèëàøòóâàâ íà áàëêîí³ ãîä³âíè÷êó?

Ñàøêî. ²âàíêî.

2. Êîãî íàçâàíî ðîçáèøàêîþ?

Ñí³ãóðà. Ðóäîãî ãîðîáöÿ.

3. Õòî ï³äêðàâñÿ ³ç ñóñ³äíüîãî áàëêîíà?

Ãîëóá. Ê³ò.

4. Êîãî àâòîð íàçèâàº çàäèðàêîþ?

Ãîðîáöÿ. Êîòà.

ÀÓÄ²ÞÂÀÍÍß

I ñåìåñòð

Äàòà

_________________

Áàëè  (ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü)



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

4

¯æàêîâà ðàéäóãà

Âèáåðè ³ ïîçíà÷ () ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Õòî âèéøîâ ç ë³ñó?

Çàºöü. ¯æàê.

2. Ùî í³ñ ¿æàê?

ßáëóêî. Ðàéäóãó.

3. Õòî âèá³ã ç íîðè?

Ìèøêà. Ëèñèöÿ.

4. Õòî äèâóâàâñÿ ç ¿æàêîâî¿ ðàéäóãè?

Ä³òè. Çâ³ð³.

I ñåìåñòð

_________________

Äàòà



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

23

Äàòà

_________________

ÀÓÄ²ÞÂÀÍÍß

Ãîð³õ

1. Äå ð³ñ ãîð³õ?

Ó ñàäó. Ó äâîð³.

2. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

Áåøêåòíèê â³ä õëîï÷èêà-îïîâ³äà÷à áóâ ...

ìîëîäøèì; ñòàðøèì.

3. Ùî çðîáèâ áåøêåòíèê ï³ñëÿ ðîçìîâè ç õëîï÷èêîì?

Ïðîäîâæèâ í³âå÷èòè äåðåâî.

Ïåðåñòàâ í³âå÷èòè äåðåâî.

4. Ùî ïîîá³öÿâ õëîï÷èê ãîð³õîâ³?

Ï³äëèâàòè éîãî.

Çàâæäè çàõèùàòè.

II ñåìåñòð



1ÂÀÐ²ÀÍÒ
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_________________

Äàòà

Äèê³ êà÷åíÿòà

1. Êîëè â³äáóâàëèñÿ ïîä³¿?

Íàâåñí³. Âîñåíè.

2. Ç ÷èì Òåòÿíêà ïîð³âíþâàëà êà÷åíÿò?

Ç ñîíå÷êàìè. Ç êóëüáàáêàìè.

3. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

Êà÷åíÿòà ïîïëþõàëèñÿ ó âîäó ³ ...

ï³ðíóëè. çàïèùàëè.

4. Çà êèì ïîïëèâëè êà÷åíÿòà?

Çà êà÷óðîì. Çà êà÷êîþ.

II ñåìåñòð
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в 2 класі, що проводятьcя посеместрово.
учні послідовно виконують завдання усіх рівнів безпосередньо у зошиті.
в зошиті відведено вільні сторінки для додаткових завдань та роботи над помил-

ками.
Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна розшити й отримати 

дві окремі брошури.
Методичні вказівки щодо роботи з цим зошитом вміщені у посібнику  “українська 

мова. Практичні завдання для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів”, 
призначеному для вчителів.

Для учнів 2-го класу.
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© навчальна книга – Богдан, 2014

рецензенти:
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З.М. Онишків
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
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Охороняється законом про авторське право.
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2ÂÀÐ²ÀÍÒ

3

Çàäèðàêà

Âèáåðè ³ ïîçíà÷ () ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. Äå Ñàøêî ïðèëàøòóâàâ ãîä³âíè÷êó?

Íà äåðåâ³. Íà áàëêîí³.

2. Ùî íàñèïàâ Ñàøêî ó ãîä³âíè÷êó?

Çåðíî. Êðóïè.

3. ßêèì áóâ ãîðîáåöü-ðîçáèøàêà?

Ñ³ðèì. Ðóäèì.

4. Çà êîãî áóëî ñîðîìíî Ñàøêîâ³?

Çà ãîðîáöÿ. Çà êîòà.

ÀÓÄ²ÞÂÀÍÍß

I ñåìåñòð

Äàòà

_________________

Áàëè  (ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü)



2ÂÀÐ²ÀÍÒ

4

¯æàêîâà ðàéäóãà

Âèáåðè ³ ïîçíà÷ () ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1. ¯æàê âèéøîâ ïîáðîäèòè ...

ëóãîì; ë³ñîì.

2. Õòî ðîçí³ñ ÷óòêó ïðî ðàéäóãó, ÿêó ñï³éìàâ ¿æàê?

Ñîðîêà. Çîçóëÿ.

3. Õòî âèñêî÷èâ ç-ï³ä êóùà?

Âîâê. Çàºöü.

4. Õòî âèãëÿíóâ ç äóïëà?

Ñîâà. Á³ëêà.

I ñåìåñòð

_________________

Äàòà



2ÂÀÐ²ÀÍÒ
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Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

II ñåìåñòð



2ÂÀÐ²ÀÍÒ
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Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

II ñåìåñòð
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