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-2016-2016-2016

1. Ґавенята кракають: «Кра-кра!» 
А гусята озиваються:
а) «Ко-ко!»
б) «Ку-ку!»
в) «Га-га!»
г) «Кря-кря!»
д) «Цвірінь-цвірінь!»

2. Усі зображені нижче істоти й предме-
ти мають щось спільне. Що саме?



а) крильця;
б) дзьобик;
в) ніжки;
г) носик ;
д) хвостик.

3. Яке зі слів змінить своє значення, як-
що прочитати його справа наліво?
а) око;
б) радар;
в) дід;
г) сир;
д) наган. 



АА ББ ВВ

ГГ ДД

4. Про дуже розумну людину в народі 
скажуть, що вона мудра, наче...

5. Якщо замість крапок додавати до 
...уб наведені нижче літери, отримаємо 
слова. Яка із літер «зайва»?
а) з;       б) в;       в) д;     
г) к;       д) ч.



АА ББ ВВ

ГГ ДД

7. Прочитайте рядки з віршика:
З неба падають (сніжинка)
На (дерево), на (будинок),
На (майдан), на (садок),
На ялинки, на дубки.
                                Н. Забіла

6. В українських народних казках йо-
го називають братиком. Хто це?



Закінчення якого із записаних у дужках 
слів у цьому віршику буде відмінним
від інших?
а) сніжинка;
б) дерево;
в) будинок;
г) майдан;
д) садок.

8. Бабуся сказала Дмитрику, що в ньо-
го лисяча натура. Вона мала на увазі, 
що Дмитрик
а) прудкий;
б) голодний;
в) сміливий;
г)  хитрий;
д) боязкий.

9. Закінчіть віршик:
У неділю на Хрещатик
Квочка вивела ...
а) зайчаток;    б) курчаток;    в) ягняток;
г) качаток;      д) гусяток.



10. Прочитайте поданий рядок, розділив-
ши його на окремі слова:
Дідбабавнучкасобачкакішкамишка.
З якої української народної казки ці ге-
рої?

АА ББ

ВВ ГГ

ДД



11. Знайдіть слово, яке не може закін-
чуватися таким самим складом, що решта.
а) мали...;    б) лози...;     в) коро...;
г) лопа...;     д) воро...

12. В одній із поданих пар друге слово 
змінилося більше, ніж у інших. 
Знайдіть її.
а) коса – роса;
б) дуб – зуб;
в) порт – торт;
г) лайка – лійка;
д) пень – день.

13. У ланцюжку «заховано» слова. Яке  
слово «заховалося» в ньому не повніс-
тю?
Піс – мо – ня – каз – ва – мрі – сон – ка – це
а) пісня;    б) казка;   в) мрія;
г) мова;     д) сонце.

    1–2 класи (3 бали)    1–2 класи (3 бали)    1–2 класи (3 бали)



14. Який місяць року має сонячний ко-
лір?
а) перший; б) четвертий; в) п’ятий;
г) сьомий;  д) десятий.

15. Складіть слова з літер кожного ряд-
ка. Серед істот, назви яких ви отримали,
не вміє літати лише
а) атвілска;
б) равульеж;
в) оронва;
г) инцяси;
д) оркаво.

16. Лікар працює                 . 

Художник працює  



а) бібліотекар;   б) пожежник;   в) столяр;
г) кравець;        д) льотчик.

А хто працює такими інструментами?

17. Він є в усіх наведених назвах тварин, 
крім одної. Знайдіть тварину, у назві 
якої його немає.
а) заєць;         б) єнот;         в) бегемот;
г) єхидна;       д) борсук.



1–2 класи (5 балів)1–2 класи (5 балів)1–2 класи (5 балів)

18. Серед «холодних» слів знайдіть та-
ке, яке допоможе зігрітися.

АА

ББ

ВВ



19. Катерина – тітка Тараса й сестра Анд-
рія. Тарас – батько Ігоря. Ким Ігор дово-
диться Андрієві?
а) сином;        б) батьком;       в) дядьком; 
г) онуком;       д) дідом.

20. Подивіться на приклад і розгадайте
секрет відповіді:
мати + лис + дар = мир.
Знайдіть відповідь до прикладу:
дах + краб + крупа + плуг =
а) лупа;           б) друг;             в) удар;
г) дуга;            д) парк.

ГГ

ДД
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