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Повторення та уЗагальнення вивченого  
в Початкових класах

1. Заповніть пропуски у поданих визначеннях.

1. Іменник означає предмет, відповідає на питання хто? що? і 
змінюється за________________________________.

2. Прикметник вказує на ознаку предмета, відповідає на пи-
тання _____________________________________________, 
змінюється за родами, числами й відмінками.

3.  ______________ вказує на особу або предмет, не називаючи 
їх, відповідає на питання хто? що? який? чий? і відмінюється 
за відмінками, числами, родами.

4.  Числівник називає кількість або порядок предметів при лічбі, 
відповідає на питання скільки? котрий? котра? котре? котрі? 
і змінюється за ____________________________________ .

5.  Дієслово називає ______________________________, відпо-
відає на питання що робити? що зробити? і змінюється за 
часами, числами, особами й родами.

6.  Прислівник є незмінною частиною мови, називає ознаку дії, 
відповідає на питання _______________________________ . 

2. у поданому тексті є 10 іменників, визначте і підкресліть їх.
1. Від деяких особливостей характеру залежить поведінка лю-
дини. 2. До позитивних рис належить почуття такту. 3. Щоб 
розвинути у собі тактовність, треба частіше ставити себе на 
місце іншого. 4. Так ви уникнете ситуацій, які створюють 
незручності для близьких або рідних (З журн.). 

3. допишіть закінчення до іменників, враховуючи контекст. 
1. Воно, мабуть, правда, та брехн__ дуже пахне. 2. Цілився у 
ворон__, а попав у коров__ . 3. Не бажай син__ багатства, а 
бажай розум__. 4. Боїться, як торішнього сніг__. 5. До доб-
рої криниц__ стежка утоптана. 6. Хто не зазнав зл__, не вміє 
шанувати добр__ (Нар. тв.).
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4. Запишіть власні та загальні назви у дві колонки, розкриваючи 
дужки.
(б, Б)алаган, (м, М)оре, (п, П)етрович, (м, М)ороз, (в, В)есна, 
(г, Г)онолулу, (з, З)бараж, (б, Б)ровко, (м, М)адам, (д, Д)рузі,  
(п, П)іренеї, (ч, Чумацький) (ш, Ш)лях, (а, А)стронавт, (к, К) ар-
пати, (р, Р)усалка, (п, П)ариж, (с, С)оловей, (т, Т)білісі.

Загальні назви Власні назви

	 у виписаних словах підкресліть останню літеру і прочитаєте по-
чаток українського прислів’я «… а дивись, чи твоя заметена».

5. Поставте подані іменники у кличному відмінку.

Мама  ______________  тато ______________
матінка ______________  татко ______________
матуся  ______________  татусь ______________
неня ______________  брат ______________
ненька  ______________  братик _____________

6. уведіть у речення іменники орел, Орел, «Орел» так, щоб вони 
виступали як загальні та власні назви.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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114. до слів іншомовного походження додайте префікси ім-, ін-, ір-,   
 контр-, сюр-, щоб відбулося подвоєння приголосних.
Міграція __________________ мобілізація ________________
новація  ___________________  реальний  _________________
раціональний ______________  реформація ________________
революція _________________  реалізм ____________________

115. користуючись картою, складіть маршрут мандрівки із зупин- 
 кою в тих містах (до 10), у назвах яких є подвоєні літери. Поч -   
 ніть вашу подорож з Таллінна.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

116. випишіть слова без подвоєння приголосних.
Ан..али, адрес..а, бон..а, брут..о, барок..о, ван..а, інтермец..о, 
мадон..а, ман..а, бас..ейн, мот..о, нет..о, оперет..а, пан..а, пен..і, 
проф..есор, тон..а; бул..а, віл..а, мул..а. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 Підкресліть у виписаних словах другу від початку літеру і про-
читаєте давню назву дніпра.

117. Запишіть слова у три колонки.
Фонет..ка, кашем..р, вод..віль, г..ографія, граф..ка, електр..ка, 
д..зель, гімнаст..ка, пенс..онер, губ..рнатор, адр..сант, амун..ція, 
в..втар, асорт..мент, інж..р, апенд..цит, ф..алка, Л..онід, мат..ола, 
бридж.. .

Вставили и Вставили і Вставили е



61

 Підкресліть у виписаних словах третю від початку літеру і про-
читаєте закінчення прислів’я «Хто не зазнав зла… ».

118. Запишіть у клітинки слова, що відповідають поданим значен- 
 ням.

1. і 10. с

2. н 11. л

3. ш 12. о

4. о 13. в

5. м 14. а

6. о

7. в

8. н

9. і

1. Обставина, яка доводить непричетність особи до скоєння 
злочину.

2. Пальне, яким заправляють автомобілі.
3. Місце, де видобувають вугілля.
4. Порода невеликих коней (зріст 80–140 см).
5. Письмове посвідчення особи, якоїсь важливої події, права 

на щось (паспорт, заповіт, довідка про освіту тощо).
6. Наука, що вивчає землю, господарство, населення певної 

країни.
7. Особа, яка захищає підсудного в суді.
8. Дім, де грають у карти, рулетку, інші азартні ігри.
9. Місце, де зберігають старі документи.
10.  Особа, яка перебуває на заслуженому відпочинку й отри -  

  мує пенсію.
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А Б В Г

2. У якому реченні є означення?
А. Мандрівка закінчилася для всіх несподівано.
Б. Небо затягнуло важкими хмарами.
В. Несподівано сильно гримнув грім.
Г. Усі налаштувалися на зливу.

3. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімічними до слова ретель-
ний.

А. Поважний, солідний, статечний.
Б. Старанний, сумлінний, пильний.
В. Тихий, смирний, сумирний.
Г. Сором’язливий, душевний, похвальний.

4. У якому рядку в словах однакова кількість літер і звуків?
А. Юність, небесний, верба.
Б. Зоря, життя, південь.
В. Місяць, зорепад, хлопець.
Г. Зоряниця, блакить, левада.

4. У якому рядку всі слова пишемо з подвоєнням? 

А. Хвилин..ий, угід..я, стат..я.
Б. Щаст..я, юн...ат, ніс...я.
В. Об...итий, шос..е, зран...я.
Г. Сіл...ю, іл..юмінатор, навман...я.

ІІ РІВЕНЬ

1. Встановіть відповідність між характеристикою та реченням.

А. Двоскладне поширене.  
Б. Двоскладне непоширене. 
В. Односкладне поширене.  
Г. Складне.    

1 Пересідаймо на сонячний велосипед.
2 Ви можете засумніватися.
3 Такий велосипед створив канадський винахідник.
4 Уявляєте?
5 Педалі крутити не треба — їх рухають сонячні промені.
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ІІІ РІВЕНЬ

1. Виберіть рядок, у якому відбувається чергування е // і.
А. Чекати, вечоріти, вигребти, левада;
Б. Викоренити, женити, пекти, летіти;
В. Веселий, шептати, зберегти, спостерегти;
Г. Театр, витерти, стелити, завмер;

2. Визначте рядок, у якому  немає помилок у правописі слів.
А. Прекраса, прегарно, престарий, прибережний.
Б. Проїздний, нещасний, кістлявий, контрастний.
В. Віддаль, старанний, наллю, письменик.
Г. Зачиняти, чернетка, пшениця, тривога.

3. Вкажіть варіант, у якому правильно встановлено відповідність між 
набором слів та групою за значенням.

А. Дизайн-студія, навігатор – багатозначні слова.
Б. Запросив – вигнав  – антоніми.
В. Три яблука – три на тертці – синоніми.
Г. Відвертий, щирий – омоніми.

4. Встановіть відповідність (розділові знаки пропущено).

А звертання   1 На снігу завжди добре видно сліди  
          звірів і птахів.

Б вставне слово   2 Шановні слідопити а ви умієте їх  
           читати?

В однорідні присудки  3 Сліди можуть розповісти і підказати  
                дуже багато.

Г однорідні обставини.  4 Правда прочитати правильно слід  
                 не так легко. 

      5 Цій науці треба вчитися довго  
        і наполегливо.

А Б В Г
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