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ÒÅÑÒ 1. ÏОÂТОÐÅННЯ                   I-Â

1. Познач слово, якому відповідає дана звукова 
схема.

OO

а) дiдóñü           á) ëiñоê         â) жоëóдü
2. Познач правильну відповідь.

З ÷оãо скëадаºòьсÿ рå÷åннÿ?

а) çi çâóê³â        á) ç áóêâ        â) ç³ ñë³â
3. Познач речення, яке відповідає даній схемi.

     .

а) Лèñè÷êа øóêаº çдоáè÷.

á) Бiëо÷êа ñèдèòü ó дóïëi.

â) Çай÷èê âåñåëо ñòðèáаº ïо ãаëÿâèí³.
4. Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки 

у словах:
їæак, áiëка, мåòро, дÿòåë

5. Склади і запиши речення зi слiв:
áiëою, вкрèëасÿ, скаòåрòèною, çåмëÿ.
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ÒÅÑÒ 1. ÏОÂТОÐÅННЯ                  II-Â

1. Познач слово, якому відповідає дана звукова 
схема.

OO

а) áiëêа    á) ëiòаê    â) дiдóñü
2. Познач правильну відповідь.

З ÷оãо скëадаºòьсÿ рå÷åннÿ?

а) çi ñëiâ         á) ç áóêâ         â) ç³ çâóêiâ 
3. Познач речення, яке вiдповiдає даній схемі.

     .

а) Яñêðаâо ñâiòèòü ñоíå÷êо.

á) Пòахè ïоëåòiëè ó âèðiй.

â) Пðèйøëа çèìа.
4. Пiдкресли букви, що позначають голоснi звуки 

у словах:
хуãа, çамåòiëь, вiхоëа, хурòовèна

5. Склади і запиши речення зі слів:
сн³æèнкè, пов³òр³, ëåòÿòь, у, ëåãк³.
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ÒÅÑÒ 2. ЗÂУÊÈ I ÁУÊÂÈ. СÊËÀÄ. 
НÀГОËОС                                      I-Â

1. Познач слово, в якому 7 звуків і 8 букв.

а) ïоâiòðÿ         á) дçåðêаëо         â) щåòèíа
2. Познач букву, яка не позначає звука в поданих 

словах.
Зåëåнь, осiнь, пåньок, кущ, çåмëÿ.

а) а         á) ü         â) й
3. Познач, як треба переносити слова з одного 

рядка в iнший.

а) ïо ñêëадах    á) ïо áóêâах    â) ïо çâóêах
4. Подiли подане слово для переносу.

Майонåç — 

5. Встав пропущенi букви.
С...рдå÷ко, кë...новèй, в...снÿнèй, вуë...öÿ.

ÒÅÑÒ 2. ЗÂУÊÈ I ÁУÊÂÈ. СÊËÀÄ. 
НÀГОËОС                                    II-Â

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

а) дçâií         á) їжаê         â) дåíü
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2. Познач букву, яка не позначає звука у поданих 
словах.
Дåнь, ãайок, ëьон, ëось, кнèãа.

а) ü         á) й         â) а
3. Познач, як треба переносити слова з одного 

рядка в iнший.
а) ïо áóêâах

á) ïо ñêëадах

â) ïо çâóêах
4. Подiли подане слово для переносу.

Бадьорèй — 

5. Встав пропущенi букви.
Оç...рöå, н...áåснèй, ç...мовèй, каë...ндар.

ÒÅÑÒ 3. ÏÐÈГОËОСНI ЗÂУÊÈ         I-Â

1. Вибери букви, що позначають приголоснi звуки 
у слові зайчик.

а) ç, ÷, ê         á) ç, а, ÷, ê         â) ç, й, ÷, ê
2. Вибери букви, що позначають твердi приголоснi 

звуки у слові зiронька.

а) ç, ð, í, ê         á) ð, ê         â) ð, í, ê
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3. Познач, в якому рядку подано букви, що по-
значають дзвінкі приголосні звуки.

а) ï, ò, ø, ñ, х, ê, ÷, ö, ф

á) á, д, ж, ç, ã, ґ, дж, дç, â, ë, ì, í, ð, й

â) а, ÿ, ó, ю, å, º, è, ³, о, ї
4. Встав пропущенi букви.

Ду..., сòå...ка, øвè...ко, áëè...ько.

5. Встав, де потрiбно, апостроф.
Подвiр..ÿ, св..ÿòо, áур..ÿн, öв..ÿх.

ÒÅÑÒ 3. ÏÐÈГОËОСНI ЗÂУÊÈ        II-Â

1. Вибери букви, що позначають приголоснi звуки 
у слові окунець.

а) ê, í, ö         á) ê, í, ö, ü         â) о, ê, í, ö
2. Вибери букви, що позначають м’які приголоснi 

звуки у слові берiзка.

а) ð         á) á, ð, ç, ê         â) á, ç, ê
3. Познач, в якому рядку подано букви, що по-

значають глухі приголосні звуки.

а) а, о, ó, å, è, ³

á) á, д, ж, ç, ã, ґ, дж, дç, â, ë, ì, í, ð, й

â) ï, ò, ø, ñ, х, ê, ÷, ö, ф


