
                                   Завдання для опитування 

                                                          Тема. Займенник 
1. Запиши займенники: 
       1 ос. - _______________ 
       2 ос. - _______________ 
       3 ос. - ___________________________ 
 
2.Займенниками називають слова, що вказують на: 
а) ознаку предметів;           б) особу, але не називають її;           в) кількість предметів, їх порядок 
 при лічбі. 
3. У котрому рядку записано тільки займенники? 
а) перший, ти, ми, нею, ніч;       б) його, тебе, мене, багато, річ;       в) ми, нам, нею, мною, ти. 
 
4. У якому рядку всі слова записані без помилок? 
а) п’ятсот, шість, трох, багато;     б) мільярд, сімдесять, шістсот, сьомий,   в) мільйон, п’ять,  
 шістнадцять, десять. 
5. Запиши займенники у потрібній формі. 
З (вона)    ____________________, під (ми)   ____________________, перед (він) ______________, 
у (вони)   ________________, біля (ми)   __________________, у (він) ____________________. 
 
6. Встав займенники в потрібній особі. 
______ пішли до лісу. Настрій у _______ був піднесений. Та раптом _____ почули жалібне 
попискування. На стежці ______ побачили зайчика, який зиркав на __________ вологими очима. 
______ попав у сильце, а _____ його визволили. Зайчик подивився на _________ . ______ подяку- 
вав ________ за допомогу. 
 
 

                                   

                                Завдання для опитування 

                                Тема. Займенник 

 1. Запиши займенники: 
       1 ос. - _______________ 
       2 ос. - _______________ 
       3 ос. - ___________________________ 

                                                          
2.Займенниками називають слова, що вказують на: 
а) ознаку предметів;           б) особу, але не називають її;           в) кількість предметів, їх порядок 
 при лічбі. 
3. У котрому рядку записано тільки займенники? 
а) перший, ти, ми, нею, ніч;       б) його, тебе, мене, багато, річ;       в) ми, нам, нею, мною, ти. 
 
4. У якому рядку всі слова записані без помилок? 
а) п’ятсот, шість, трох, багато;     б) мільярд, сімдесять, шістсот, сьомий,   в) мільйон, п’ять,  
 шістнадцять, десять. 
5. Запиши займенники у потрібній формі. 
З (вона)    ____________________, під (ми)   ____________________, перед (він) ______________, 
у (вони)   ________________, біля (ми)   __________________, у (він) ____________________. 
 
6. Встав займенники в потрібній особі. 
______ пішли до лісу. Настрій у _______ був піднесений. Та раптом _____ почули жалібне 
попискування. На стежці ______ побачили зайчика, який зиркав на __________ вологими очима. 
______ попав у сильце, а _____ його визволили. Зайчик подивився на _________ . ______ подяку- 
вав ________ за допомогу. 
 
  



                                  ПРОБНА  ПЕРЕВІРНА  РОБОТА        Підпис _______________ 

                                                   ТЕМА.  ТЕКСТ 

1.Що таке текст? 

а) це речення;   б) група речень;    в) речення зв’язані за змістом; г) сукупність 

речень. 
 
2. Які бувають види текстів? 
а) розказувальний;   б) питальний;     в) опис;    г) міркувальний;   д) розповідь; 
є) описувальний;     ж) міркування. 

 
3. Текст складається із: 
а) плану й теми;    б) зачину;    в) заголовка і зачину;    г) зачину, основної частини, 
 кінцівки. 

4. Яка мета тексту-опису? 
а) довести щось;    б) описати предмет;    в) розповісти про якусь подію. 
 

5. Яка мета тексту-розповіді?  
а) довести щось;    б) описати предмет;    в) розповісти про якусь подію. 
 

6. Яка мета тексту-міркування? 
а) довести щось;    б) описати предмет;    в) розповісти про якусь подію. 
 

7. Постав «галочку», якщо ти згоден з наданими реченнями про текст. 

___ у кожного тексту є тема і мета;                 ___ частини тексту не пишуться з абзацу; 
___ до тексту не можна дібрати заголовок;     ___ кожен абзац починається з нового 

рядка; 
___ у тексті речення пов’язані  між собою;      ___ текст-розповідь описує якусь подію; 

___ у тексті речення розташовані послідовно;  ___ кожен текст чогось навчає. 
                                                                        ___ кожна частина тексту пишеться з 

абзацу. 

8. Прочитай текст. Визнач його тип. 
                                Лиска 
     Лиска була меткою і гарною. Шерсть у неї аж виблискує, вушка стирчать, хвіст 
прапорцем. Ступає повільно, м’яко, до всього прислухається, вгадуючи мишачу 
метушню під снігом. 
а) текст-міркування;    б) текс-опис;    в) текст-розповідь. 
 

9. Прочитай текст. Визнач його стиль. 
      Світле літо прощається із землею. Жовтокоса чарівниця-осінь примчала на 
золотому коні у ліси і парки. Торкнулася чарівною паличкою до верхівок дерев. 
Зашелестіли на них багряні шати, золоті платтячка.  
      Яка краса! 
а) художній;                        б) науковий;                      в) публіцистичний. 
 

10. Із поданих речень склади текст. Постав цифри. 
                                       Їжачок 
___ Біля мене заворушилася листяна кулька. 
___ Я обережно торкнув її ногою.                                                                        



___ Я йшов лісом і збирав гриби. 
___ Та це ж їжак! 
___ Він збирає осінні листочки.         
___ З них їжачок робить м’яке ліжечко.                             ОЦІНКА _______    
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Домашня  робота 

Прочитай текст. Продовж текст двома реченнями. Придумай і запиши заголовок. Спиши 
текст в зошит. Придумані речення пиши з абзацу. 

        Був чудовий осінній день. Наталочка із братом пішла у ліс. Він зустрів їх тихим 
ніжним шелестом листочків. Усе оповила таємнича тиша. Раптом перед дітьми 
щось швидко пробігло. Наталочка провела очима за тінню і побачила білочку, яка 
вже 
 сиділа на гілці і хитро поглядала на дітей. 
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ТЕСТ  „ПРИКМЕТНИК” 
 
 ПЕРШИЙ РІВЕНЬ 
 
1. Як називаються слова, що вказують на ознаки предметів: 
    а) прикметниками; в) дієсловами; 
    б) іменниками; г) прийменниками. 
2. Прикметник як частина мови означає:  
    а) ознаку дії; в) ознаку предмета; 
    б) назву предмета; г) кількість предметів. 
3. На які питання відповідають прикметники? 
    а) хто? що? б) який? яка? яке? які? 
4. Підкресли прикметник: 
   а) зелень; в) зелений; 
   б) зеленіти; г) позеленів. 
5. У реченні прикметники зв”язані: 
    а) з дієсловом; б) з іменником. 
6. Прикметники змінюються : 
    а) за родами і числами;           б) за часами. 
7. У множині прикметники мають закінчення: 
    а) –і;           б) –и. 
8. Прикметники середнього роду мають закінчення: 
    а) –ий; - ій;            б) –е;  -є.  
9. Прикметники жіночого роду мають закінчення: 
    а) –а, -я;         б) –е, -є. 
10. У реченнях прикметник найчастіше виступає:  
     а) підметом;           б) другорядним членом. 
 
                                                      ДРУГИЙ РІВЕНЬ 
1. До поданих іменників добери прикметники. Познач закінчення прикметників. 
   Криниця (яка?) _______________________________. 
   Дзеркало (яке?) ______________________________. 
   Олівець )який?) ______________________________. 
2. До виділених прикметників добери і запиши антоніми. Визнач рід. 
   Солодке яблуко - ____________________________________________. 
   Широка стежка -  ____________________________________________. 
   Працьовитий учень - _________________________________________. 
3. Прочитай. Випиши прикметники разом з іменниками, до яких вони належать. Визнач рід і 
число. 
 
       Сьогодні третьокласники прийшли в дитячий садок. Малята старшої групи їм  уже знайомі. 
Учні принесли дітям іграшки: підйомний кран, кольорові кубики з буквами. Діти вивчили веселу гру. 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
14. Прочитай. Допиши слова, розкриваючи дужки. Підкресли прикметники з іменниками, до 
яких вони належать. 
 ВЕСЕЛКА В БУРУЛЬЦІ 

Вийшов Юрко з хати  і побачив (великий)____________________ бурульку. Вона звисала з 
даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала (різнокольоровий) __________________________ 
вогниками. Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. (Красивий) __________________ 
бурулька, мов веселка. 
15. Зі слів кожного рядка склади речення. Запиши їх. Підкресли прикметники. 
   1. Діти, в, морська, вода, купатися, часто. 
   2. На, море, були, хвилі, великі. 
 

 



Тестова   перевірка                                            Підпис ______________________ 
                Тема. Прикметник 
1. Яка частина мови називається прикметником?    
________________________________________________________________________
_ 
 
2. Прикметник означає: 
а) назву предмета;    б) ознаку предмета;        в) дію    предмета. 

 
3. Прикметник змінюється за: 
а) за числами, відмінками;       б) за числами, родами, відмінками. 
 

4. Коли не можна у прикметника визначити рід? 
а) в однині;     б) в множині;       в) в називному відмінку. 
 
5. Рід прикметника можна визначити за: 
а) суфіксом;     б) закінченням;     в) основою. 
 
6. Прикметники чоловічого роду в називному відмінку мають закінчення: 
а) – е, є;      б) – а, я;          в) – ий, ій. 
 
7. Випиши з тексту прикметники. Біля прикметника в дужках познач рід і число. 
   У лисички зубки гострі, мордочка тоненька. Вушка в неї на маківці, хвостик довгий, кожушок 
теп- 
ленький. Хутро у лисички пухнасте і золотисте. На грудях у неї жилет, а на шиї біленький 
комірець. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8. Подані словосполучення запиши у множині. 
Журавлина пісня - ________________________________________ 
Синє море - _________________________________ 
Рідний край - ________________________________ 
Ніжний пролісок - ____________________________________ 
 
9. Визнач відмінок прикметників. 
Маминої пісні _________    cуха  гілка _______    бабусину казку _______   старому діду _______  
смачну  їжу  __________         на довгому шляху ________       братовим портфелем  _______ 
 
10. Додай закінчення до прикметників. 
Ось стоїть переді мною легк______, тендітн______ пролісок. Його біл___ запашн____ голівка 
схилилася донизу. А поряд ростуть ростуть такі скромн___, ніжн___ вісники весни. Це означає, що 
скоро прийде справжн___   тепл___   весна. 
 
11. Провідміняй словосполучення. 
Н. в. лікарська рослина 
Р. в. __________________________________ 
Д.В. __________________________________ 
З. В. __________________________________ 
О.В.___________________________________ 
М.В. ________________________________________                             Оцінка _______ 
 

 

 



                Тестова   перевірка                         Підпис ______________ 

                    Тема.  Дієслово 
1. Слова, що означають дію предмета, називаються…. 

а) іменниками;    б) дієсловами;     в) прикметниками;     г) займенниками. 
 

2. У якому рядку наведені тільки дієслова. 
а) прийшла, крикливий, носить; 

б) зиркати, купався,  писала; 
в) витратив, червоний, зайшов. 

 
3. До першої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення: 

а) –уть; -ють;        б) –ать; -ять. 
 

4. Дієслова І особи множини відповідають на питання: 
а) що робимо;   б) що робите;    в) що роблю;    г) що роблять. 

 
5. Запиши дієслова у таблицю. 

   І дієвідміна     ІІ дієвідміна 
     

  

  

Казати, говорити, балакати, читати, любити, сидіти. 
 

6. Випиши дієслова і визнач їх особу. 
Вечорами ми з братом сидимо біля бабусі і слухаємо, як вона розповідає  казки. 

______________________    ________________________   ______________________ 
 

7. У якому рядку записано тільки неозначену форму дієслова. 
а) вчити, ступає, побачити;    б) зиркати, пливти, прохати;    в) думає, писати, риє. 

 
8. Запиши текст, поставивши подані в дужках слова  у формі майбутнього 

часу. 
     Я (повести) вас на берег ставка і ви (побачити) ранкову зорю. Ми (сидіти) в кущах 

і (слухати)  спів соловейка. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
9. Випиши подані дієслова у три колонки.  

Зеленіє,   писав,  намалює, думає, плакала, прийде, сидить, побіжить, грався. 
            Теп. ч.                         Мин. ч.                             Майб. ч. 

    _______________         ______________              __________________ 
    _______________         ______________              __________________ 

    _______________         ______________              __________________ 
 

10. Від поданих дієслів утвори дієслова в неозначеній формі. 
Хвилювання - ___________________,  фарби - ____________________ 

 
11. До наведених дієслів добери антоніми. 

Будувати - ________________ 

Плакати - _________________ 
Позичати - ________________ 

 
12. Встав пропущені  букви замість крапок. 

Посад__мо, люб__мо, шепоч__мо, йд__мо. 



     Підготовка до тестової перевірки 

 
1. Дієслова означають: 

а) ознаку предмета;   б) дію предмета;    в) назву предмета. 

 
2. У якому рядку наведені тільки дієслова. 

а) приніс, білити, правдивий;    б) казав, йде, ніс;    в) говорить, червоніє,  
неслухняний. 

 
3. До першої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення: 

а) –ать; -ять;    б) –уть; - ють. 
 

4. Дієслова І особи множини відповідають на питання: 
а) що робите;   б) що робимо;    в) що роблять;    г) що роблю. 

 
5. Запиши дієслова у таблицю. 

   І дієвідміна     ІІ дієвідміна 
     

  

  

Плаває,  плете, несе, любить 
 

6. Випиши дієслова і визнач їх особу. 
Снігур поважно сидить на дереві. Ми голосно говоримо на перерві. Мама розповідає 

цікаву історію. 
______________________    ________________________   ______________________ 

 
7. У якому рядку записано тільки неозначену форму дієслова. 

а) пливти, миє, плаче ;    б) фиркати, малювати, думати;    в) малює, говорив, ниє. 
 

8. Запиши текст, поставивши подані в дужках слова  у формі минулого часу. 
 Я блукаю по весняному лісі. Настрій у мене є піднесений. Я радію весні. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 9. Випиши подані дієслова у три колонки.  
Радіє,   думав,  попливе, балакає, йшла, засвітить, малює, задумається, мився. 

            Теп. ч.                         Мин. ч.                             Майб. ч. 
    _______________         ______________              __________________ 

    _______________         ______________              __________________ 
    _______________         ______________              __________________ 

 
10. Від поданих дієслів утвори дієслова в неозначеній формі. 

Плавання - ___________________,  вчення - ____________________ 
 

11. До наведених дієслів добери антоніми. 
Бігти - ________________ 

Сидіти - _________________ 
Віддавати - ________________ 

 

12. Встав пропущені  букви замість крапок. 
Пиш__мо, кле__мо, друж__мо, прибіж__мо. 

 
 



                                      ВАРіАНТ  1 
1. Спиши текст, вставляючи букви і розкриваючи дужки. 

       У розпалі саді(н,нн)я дерев.  У цій радісній і корисній справі діти (не)відстають від 
дорослих. Обережно, щоб (не)пошкодити корі(н,нн)я, викопують і переносять ще 

сплячі деревця в нові місця. 
      Під лагідним промі(н,нн)ям сонця прокинеть(ц, с)я, деревце, поставить собі за 

жи(т,тт)я  чудовий з(е,и) лений пам’ятник. 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

2. Визнач, які букви пропущено в числівнику одина…ять. 
а) –тц-            б) –дц-                 в) –цц- 

 

3. Вибери словосполучення, у якому прикметник   старий ужито недоречно. 
а) старий журнал;        б) старий борщ;            в) старий чоловік. 

 

4. Вибери закінчення, яке матиме дієслово мандрувати у формі 2-ї особи 

множини теперішнього часу. 

а) - ете 

б) - їте 

в) - єте 

 
5. Покажи стрілочкою початкову форму поданого займенника.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ми 

 вони 
                     зі мною 

 я 
 вона 

 
6. Подані словосполучення запиши в родовому відмінку однини. 

Давній друг           _______________________________ 
Сусіднє село          _______________________________ 

Зелений олівець    _______________________________ 

 
7. Напиши, про що ти дізнався зі списаного тексту (5-7 речень).  

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

  



                                                                       ВАРіАНТ  2 
   1. Спиши текст вставляючи букви і розкриваючи дужки. 
     Щойно заз(е, и)леніла на подвір….ї трава, а ця рослина вже зацвіла. Золотаво 
усміха- 

єть(с, ц) я вона до нас. Це кульбаба. 
       Цю квітку ніхто (не) сіє, але вона (не) переводить(с, ц)я. А  знаєте, що можна зро- 

бити з кульбаби? І ланцюжки, і гарне намистечко. 
       Кульбаба є ці(н, нн) ою лікарською рослиною. Тому її повна назва звучить так – 

ку- 
льбаба лікарська. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

2. Визнач, які букви пропущено в числівнику трина…ять. 
а) –тц-            б) –дц-                в) –цц- 

 
3. Вибери словосполучення, у якому прикметник свіжий ужито недоречно. 

а) свіжий хліб 

б) свіжий букет 

в) свіжий автомобіль 
 

4. Вибери закінчення, яке матиме дієслово подорожувати у формі 1-ї особи 

множини теперішнього часу. 
а) - емо 

б) – їмо 
в) - ємо 

 
5.  Подані словосполучення запиши в родовому відмінку однини. 

Літній відпочинок  _________________________________ 
Синє небо              ________________________________ 

Районний конкурс  ________________________________ 

 
6. Покажи стрілочкою початкову форму поданого займенника.     

 
 

 ми 
 вони 

                     у неї 
 я 

 вона 
 

7. Напиши, про що ти дізнався зі списаного тексту (5-7 речень).  

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



                  Українська   мова                                 Підпис ________________________ 

      Тестова перевірка. Тема. Іменник 
1. Іменник вказує на: 
а) назву предмета;    б) дію предмета;    в) ознаку предмета. 
 
2. Знайди і обведи іменник. 
а) сонце;     б) вранці;      в) яскраве;      г) сміється. 
 
3. Іменники мають: 
а) велику назву;   б) загальну назву;      в) власну назву;      г) малу назву. 
 
4. Вибери іменник, який є загальною назвою. 
а) Київ;    б) Оксана;    в) підручник;      г) Україна. 
 
5. Підкресли іменник чоловічого роду. 
а) поле;    б) учень;    в) робота;     г) палиця. 
 
6. Іменники змінюються за: 
а) числами;     б) родами;    в) словами;     г) діями. 
 
7. Познач групу слів, де є тільки іменники. 
а) квіти, уквітчана, квітнуть; 
б) сонце, яскраве, світить; 
в) молоко, мед, молодість. 
 
8. Познач групу іменників, які стоять в жіночому роді. 
а) земля, сніг, радість; 
б) малина, райдуга, квітка; 
в)борода, поле, обід. 
 
 9. Зміни іменники запиши в множині. 
Секунда - _______________, сад - _________, книжка - ___________, яблуня - ______________. 
 

10. Іменники, до яких можна додати вона моя, належать до: 

а) чоловічого роду;    б) жіночого роду;     в) середнього роду. 
 
 
 
                        Домашня  робота 
                              Завдання 1 

Зміни закінчення іменників. Запиши в зошит. Добери заголовок. 
          Прийшла зима. Мороз постукує по (дерево). На (кущ) лежить сріблястий іній. На (береза) 
зима порозвішувала тонке мереживо. На (гілка) черемхи висить низка намиста. А зелені (сосна) 
стоять по коліно в (сніг).Дрімають під (сніг) (клен) та (липа). Кремезні (дуб) та високі (сосна) мріють 
про теплу (весна). 
 
 Завдання 2 

Склади словосполучення, змінюючи закінчення іменників. При потребі використовуй 

прийменники. 
          Спускатися, гора. Їхати, шосе. Зустрітися, мама. Малюють, олівець. Читати, 

газета. 
Відпочивати, ліс. 
 

 

 

 



                Українська  мова                                  Підпис ____________________ 

           Тема. Прикметник. 
1. Відгадай загадку Запиши відгадку. Підкресли прикметники. 

             Пухова руденька шуба 

             Із сосни стриба на дуба. 

             Шуба ця – така хвостата! 

             Хто ж це стрибає, малята?                 __________________ 

2. Зміни подані словосполучення прикметників з іменниками за зразком. 

Зразок: Щебетання пташок – пташине щебетання. 

Подвір’я школи - __________________________________ 

Лялька із соломи - _________________________________ 

 

3. Познач відмінок прикметників у словосполученнях, нумеруючи рядки правого 

стовпчика з лівим стовпчиком. Постав цифри. 

  1  Пишатися (рідний батько)                                  Д. в.  ___   

  2  Зібрати (запашні  квіти)                                      О. в.  ___  

  3  Читати  (маленькій дівчинці)                             З. в.   ___ 

 

4. Із слів склади речення. 

це, підсніжник, рослина, багаторічна.   

__________________________________________________________________ 

 

                                                                                                        Оцінка ______ 

 

 

Українська  мова                                  Підпис ____________________ 

           Тема. Прикметник. 
1. Відгадай загадку Запиши відгадку. Підкресли прикметники. 

             Пухова руденька шуба 

             Із сосни стриба на дуба. 

             Шуба ця – така хвостата! 

             Хто ж це стрибає, малята?                 __________________ 

2. Зміни подані словосполучення прикметників з іменниками за зразком. 

Зразок: Щебетання пташок – пташине щебетання. 

Подвір’я школи - __________________________________ 

Лялька із соломи - _________________________________ 

 

3. Познач відмінок прикметників у словосполученнях, нумеруючи рядки правого 

стовпчика з лівим стовпчиком. Постав цифри. 

  1  Пишатися (рідний батько)                                  Д. в.  ___   

  2  Зібрати (запашні  квіти)                                      О. в.  ___  

  3  Читати  (маленькій дівчинці)                             З. в.   ___ 

 

4. Із слів склади речення. 

це, підсніжник, рослина, багаторічна.   

__________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                           Оцінка ______ 



     

 

        Українська  мова                                  Підпис ____________________ 

           Тема. Прикметник. 
1.Запиши речення, розкриваючи дужки. 

        Небо мерехтить (синя шовкова) хустина. Безмежне поле переливається (живий 

квітучий) 

хвилями. Над (молодий зелений) травою дзижчить джміль. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Добери до прикметника  іменник. Запиши утворене словосполучення. 

пташиний                           сопілка            __________________________________________ 

калиновий                          небо __________________________________________ 

зоряний                              щебет __________________________________________ 

3. Познач ряд прикметників, в яких не можна визначити рід. 

____ ласкаві, молоді, золоті      ____ найкраща, цікава, морська     ____ корисна, мала, сині. 

                     

                                                                                                                            Оцінка _______ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   Українська  мова                                  Підпис ____________________ 

           Тема. Прикметник. 
1.Запиши речення, розкриваючи дужки. 

        Небо мерехтить (синя шовкова) хустина. Безмежне поле переливається (живий 

квітучий) 

хвилями. Над (молодий зелений) травою дзижчить джміль. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Добери до прикметника  іменник. Запиши утворене словосполучення. 

пташиний                           сопілка            __________________________________________ 

калиновий                          небо __________________________________________ 

зоряний                              щебет __________________________________________ 

3. Познач ряд прикметників, в яких не можна визначити рід. 

____ ласкаві, молоді, золоті      ____ найкраща, цікава, морська     ____ корисна, мала, сині. 

                     

                                                                                                                            Оцінка _______ 

                                               



 

Домашня  робота 

Прочитай текст. Встав потрібні прикметники із слів для довідки. Змінюй закінчення в 

прикметниках. Перше і друге речення розбери за членами речення (підмет, присудок, 

другорядні члени).                                                                         Листок із завданням принести. 

                                               Зимова  ніч 

          Настала ……. ніч  у  …… лісі. По стовбурах …… дерев постукує  мороз. На …… зем- 

лю падає ……. сніг. У ….. небі висипали  …… зірки.  

          Але триває життя в лісі. Ось хруснула ….. гілка. Це …… заєць  пробіг під деревами по 

….. снігу. Завили і змовкли ….. вовки. По …..  скатертині снігів пробігла    ….. лисиця. 

Немов 

……. вартовий, усілося на сучку  …… совеня. 

Слова для довідки: зимовий, темний, хитрий, холодний, пухнастий, тонкий, старий, злий,  

білий, гладкий, полохливий, чорний, стійкий, маленький. 

 

 

 

 

 

                                               Домашня  робота 

Прочитай текст. Встав потрібні прикметники із слів для довідки. Змінюй закінчення в 

прикметниках. Перше і друге речення розбери за членами речення (підмет, присудок, 

другорядні члени).                                                                         Листок із завданням принести. 

                                               Зимова  ніч 

          Настала ……. ніч  у  …… лісі. По стовбурах …… дерев постукує  мороз. На …… зем- 

лю падає ……. сніг. У ….. небі висипали  …… зірки.  

          Але триває життя в лісі. Ось хруснула ….. гілка. Це …… заєць  пробіг під деревами по 

….. снігу. Завили і змовкли ….. вовки. По …..  скатертині снігів пробігла    ….. лисиця. 

Немов 

……. вартовий, усілося на сучку  …… совеня. 

Слова для довідки: зимовий, темний, хитрий, холодний, пухнастий, тонкий, старий, злий,  

білий, гладкий, полохливий, чорний, стійкий, маленький. 

 

                                          

 

 

 

      Домашня  робота 

Прочитай текст. Встав потрібні прикметники із слів для довідки. Змінюй закінчення в 

прикметниках. Перше і друге речення розбери за членами речення (підмет, присудок, 

другорядні члени).                                                                         Листок із завданням принести. 

                                               Зимова  ніч 

          Настала ……. ніч  у  …… лісі. По стовбурах …… дерев постукує  мороз. На …… зем- 

лю падає ……. сніг. У ….. небі висипали  …… зірки.  

          Але триває життя в лісі. Ось хруснула ….. гілка. Це …… заєць  пробіг під деревами по 

….. снігу. Завили і змовкли ….. вовки. По …..  скатертині снігів пробігла    ….. лисиця. 

Немов 

……. вартовий, усілося на сучку  …… совеня. 

Слова для довідки: зимовий, темний, хитрий, холодний, пухнастий, тонкий, старий, злий,  

білий, гладкий, полохливий, чорний, стійкий, маленький. 



1. Випишіть займенники. Визначте, якими частинами 
речення вони виступають у реченні. 

Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти будеш 
дорослою людиною, але для матері і батька до останнього їхнього подиху 
залишишся дитям. Своєю працею і піклуванням вони несуть радість у 
твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. 
Шануй і поважай бабусю й дідуся... дорожи честю сім'ї, оберігай її, як 
святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку. 
Завжди пам'ятай про неї (В. Сухомлинський). 

2. Поставте замість питань особові займенники в потрібному 
відмінку й поясніть наявність або відсутність у них звука н. 

Зразок: Розмовляти (з ким?) — зі мною, з тобою, з ними, з вами. 

Підготувати (для кого?), задоволений (ким?), підійти (до кого?), 
зустріти (кого?), розповісти (кому?). 

3. Перепишіть. Займенники, що в дужках, поставте в 
потрібному відмінку. 

Спитав у (він), передав через (вони), глянув (вона) у вічі, прийшла до 
(вона), перед (він), люблю (вони), сміявся з (вони), бачилась із (вони), 
збудив (вона), згадав про (він), надіявся на (вони), допоможу (вона), 
в'ється над (воно), зв'язок з (вони), усміхнувся до (він), звільнили (він), 
переказав через (вона). 

Особові займенники 

Н.в. хто? Я ми ти ви він воно вона вони 

Р.в. кого? мене нас тебе вас його (у нього) її 

(у неї) 

їх 

(у них) 

Д.в. кому? мені нам тобі вам йому їй їм 

З.в. кого? мене нас тебе вас його її їх 

О.в. ким? мною нами тобою вами ним нею ними 

М.в. на кому? на мені на нас на тобі на вас на ньому на ній на них 

  
 

Присвійні займенники 

  

  Чий? Чия? Чиє? Чиї? 

Я мій моя моє мої 

Ти твій твоя твоє твої 

Він його його його його 

Вона її її її її 

Ми наш наша наше наші 

Ви ваш ваша ваше ваші 



Вони їх(-ній) їх(-ня) їх(-нє) їх(-ні) 

Завдання 11. Замість крапок впишіть присвійні займенники  мій, твій, наш, 

ваш, його, її, їхній 

  

1. ... батько – лікар. 

2. ... мати – викладач. 

3. Це ... сім’я. 

4. Це ... пенал. 

5. ... сестра – студентка. 

6. ... брат – вчитель. 

7. ... друг – іноземець. 

8. … дідусь – інженер. 

9. Це … книга. 

10. Це … зошит. 
 

 

Завдання 21. Поставте слова в дужках у правильних відмінках 

Зразок: Я читаю (він книга) – я читаю його книгу. 

  

1. Я взяв (твоя зошит). 

2. Він отримав лист від (мій брат). 

3. Ти побачив (її сестра). 

4. У (вона) є іноземні подруги. 

5. У (я) є молодша сестра. 

6. У (мій брат) завтра буде екзамен.  

7. Я зустріла (твоя матір). 

8. Вона не бачила (твій брат). 

9. Микола навчає (ваші діти). 

10. На столі немає (мій олівець). 

11. (Наші студенти) не було на занятті. 

12. Він тримає (своя ручка). 

13. Брат пише у (він зошит). 

14. У (моя кімната) темно. 

15. Галина зустріла (він) у бібліотеці.         

16. Це (вони) кімната. 

17. У (наша сусідка) немає світла. 

18. Лікар написав (ви) рецепт ліків. 

19. Студенти купили (він) подарунок. 

20. Тетяна зустрілася з (його друзі). 

  

 Завдання 23. Прочитайте та перекажіть текст. Дайте відповіді на запитання 

 Алі приїхав з Марокко. 

Він – студент. 

У нього є брат. 

Його брат – інженер. 

Його тато – лікар. 

Кетсія приїхала з Нігерії. 

Вона – студентка. 

У неї є сестра. 

Її сестра – вчитель. 



Її мама – викладач. 

  

            Хто Алі? 

            Він приїхав із Іраку? 

            У нього є брат чи сестра? 

            Хто його брат? 

            Хто його тато? 

            Хто Кетсія? 

            Вона приїхала з Конго? 

            У неї є брат? 

            Хто її сестра? 

            Хто її мама? 
 

 

*Завдання 24. Виконайте завдання на швидкість  
  

                   Напишіть три займенники з двома буквами е. 

                   Напишіть три займенники з ьо, йо. 

                   Напишіть іменник із чотирьох букв, який складається з числа сім та 

займенника 1 особи однини. 

                   Назвіть займенник 1 особи однини, який вказує на особу, яка сама про 

себе говорить. 

                   Назвіть займенник 3 особи однини чоловічого роду, який вказує на особу 

або предмет, про яких розповідають. 

                   Назвіть займенник 2 особи множини, який вказує на осіб, до яких ми 

звертаємося. 

                   Назвіть займенник, який вказує на особу, до якої ми звертаємося. 

                   Назвіть займенники, які вказують на осіб чи предмети, про яких 

розповідають. 

  

  

Гра «Хто найшвидше напише три займенники з двома е?» 

Учитель пропонує написати три займенники, щоб у кожному з них було по два е, 

наприклад: мене, тебе, себе. 

Виграє той, хто найшвидше правильно виконає завдання. 
 

Гра «Хто найшвидше напише три займенники з ьо чи йо» 

Учитель пропонує написати три займенники, щоб у кожному з них було ьо чи йо, 

наприклад: ньому, його, йому. 

Виграє той, хто найшвидше правильно виконає завдання. 
  

Гра «Відгадай займенник» 

На дошці написано речення з пропущеними в них займенниками. Учні списують ці речення, 

вставляючи займенники. 

Виграє той, хто першим виконає завдання. 

Для гри можна використати такі речення: 

1. ...люблю свою Батьківщину. 

2. ...знаєш, яка велика рідна Україна? 

3. ...люблю читати книжки. 


