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Завдання для підготовки до тестування,  4 клас 

Українська мова 

1. Що таке мова? Назвати висловлювання про мову.  

Встановити зв'язок слів у реченні. 

На троні гордо сиділа чарівна королева квітів. 

 

2. Які вимоги до усного і писемного мовлення? 

 Виписати слова, в яких букв більше, ніж звуків. 

Найбільше і найдорожче добро кожного народу - це його мова. Ота жива 

схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє 

життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування. 

 

3. Що таке культура мовлення? Назвати висловлювання про українську мову. 

Визначити граматичну основу, встановити зв'язок слів у реченні. Визначити, якими 

частинами мови виражені слова у реченні. 

Пишно ростуть чудові квіти у дворі нашої гімназії. 

 

4. Що таке текст? Яка будова тексту? 

Замінити виділені слова однорідними членами речення. Головними чи другорядними 

членами речення вони є? 

У шкільному саду росли дерева. 

У гущавині старих дубів здіймають галас птахи. 

 

5. Що таке текст? Які є види тексту? 

Вставити, де потрібно, апостроф. 

Сімя, свято, імя, памятник, рядок, соловї, подвіря, рядовий, буряк, бурян, морквяний, 

червяк. 

 

6. Що виражає речення? Які є види речень за метою висловлювання та за інтонацією? 

Що означають фразеологізми? 

Ведмежа послуга.  

Видно пана по халявах.  

Не один пуд солі з'їсти.  

Водити за носа.  

Зарубати на носі. 

Комар носа не підточить. 

 

7. Що таке звертання? Як виділяється звертання на письмі? 

Дібрати антоніми, визначити частини мови. 

Тепло 

 День 

щоночі 

веселий  

сміятися  

влітку 

 

8. Що таке основа речення? Які є члени речення? 

За допомогою префіксів з, с дієслова незавершеної дії перетворити в дієслова 

завершеної дії. 

Писати, робити, фотографувати, терпи, пекти, дерти, дути, тиснути. 

 

9. Що таке підмет? Що таке присудок? 

Від дієслова писати за допомогою префіксів утворити дієслова завершеної дії. 

 

10. Що таке однорідні члени речення? 

Розбери слова за будовою. Які це частини мови? 

Дописала, приніс, подвір’я, заморський, під’їдемо, влітку. 
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11. Які розділові знаки при поєднанні однорідних членів речення за допомогою 

сполучників? 

Зробити звуко-буквений аналіз слів: джміль, сім’я.    

 

12. Яке значення має слово? 

Розібрати слова за будовою:   підземний, дубовий, підводний, ліс. 

 

13. Що таке синоніми, антоніми? 

Визначити основу речення та частини мови.  

Сідає на квітку метелик і відпочиває. 

 

14. Що таке спільнокореневі слова? Що таке корінь? 

Запишіть речення, змінюючи форму однини іменників на форму множини. Визначте 

відмінок іменників у множині. 

В одному зі своїх дупел білка робить склад. Тут вона  запасає лісові ( горішок, шишка ). 

Любить білочка ласувати й ( грибочок ). 

 

15. Що таке закінчення, префікс, суфікс? 

Подані іменники записати у місцевому відмінку однини: 

Поріг –  

Вухо –  

Рік - 

Горох –  

Ріг -   

Око — 

Урок –  

Яблуко –  

Кожух 

 

16. Як перевірити правопис слів із ненаголошеними [е] чи [и] в коренях слів? 

Вставити сумнівні голосні [ е ], [ и ]. Дібрати перевірні слова. 

Кр...латий, з...л..ніє., ст...бло, т...пліє, д...ньок, кл...нок, з...ма, в...сло, гр...бний, в...шневий, 

л...тіти, оз...ро. 

 

17. Як перевіряти правопис слів із сумнівним приголосним? 

Вставити сумнівні приголосні.  

Ле...кий, моло...ьба, боро...ьба, сте...ка, ка...ка, дорі...ка, ді...ка, лі...ко, кни...ка. 

 

18. Що ми можемо сказати про правопис префіксів роз-, без-? 

Утворити від неозначеної форми дієслова всі часові форми. 

Писати  

Думати 

 

19. Що ми можемо сказати про правопис префіксів з-, с-? 

Визначити час дієслів. 

Мив, співає, буде грати, вірить, читати, місив, ліпив, писатиме, буде думати, думати. 

 

20. Скільки звуків в українському алфавіті? Скільки букв, що позначають голосні звуки? 

Визначити особу дієслів.  

Пишу, малюємо, читають, розгортає, будеш вірити, обгорнете, сфотографуєте. 

 

21. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в 

орудному відмінку однини. Які букви позначають два звуки? 

Розібрати дієслово як частину мови. 

Співала, надумаю. 

 

22. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а(я) в орудному 

відмінку однини. Якими бувають голосні звуки? 
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Розібрати іменник як частину мови. 

Ромашкою  

 

23. Що таке іменник? Які граматичні категорії має іменник? 

Подані іменники записати в давальному відмінку однини. 

Директор –  

Двірник - 

Андрій –  

Учень - 

Батько – 

Шахтар -  

 

24. Що таке прикметник? Які граматичні категорії має прикметник? 

Дібрати спільнокореневі слова: 

Ліс, вода. 

 

25. Що таке дієслово? Що є початковою формою дієслова? Які часові форми має дієслово? 

Подані іменники записати в орудному відмінку однини. 

Сіль –  

Молодь - 

Честь –  

Любов 

Кров –  

Радість - 

Верф – 

Осінь – 

Ніж- 

 

26. Як змінюються дієслова теперішнього та майбутнього часу? Як змінюються дієслова 

минулого часу? 

Склади речення, визнач основу речення, визнач частини мови. 

Росте, водяна, на, лілія, ставку. 

Вдень, свої, до, сонця, радісно, розкриває, пелюстки, вона. 

 

27. Як визначити особу дієслів та дієвідміну дієслів? 

Виписати дієслова, визначити їх час. 

Знову чистими голосами відізвалися дзвони. 

Цілому світу радісну вість подали, що „Христос воскрес!". 

І зашуміли зеленим шумом дерева в лісі. 

Риби гуляють. Бо вони вже знають: „Христос воскрес!» 

 

28. Що таке числівник? 

Поділити слова для переносу. 

Весна, яблуня, чайка, бур'ян, співає, олівець, грає, гілля, український. 

 

29. Що такі прислівник? 

Дібрати спільнокореневі слова. Визначити корінь. 

Зелень, Свято, 

 

30. Що таке займенник? Написання займенників з прикметниками. 

Визначити дієвідміну дієслів. 

Бачити, чує, читає, вчить, родить, думає, мовчить, співає, кричить, сумує, тягне, грає, 

любить, просить. 

 


