
Завдання міського конкурсу знавців української мови 

«Філолог-ерудит» для учнів 5 класу 

 

1. Дайте короткі відповіді на запитання: 

1.1. Запишіть повну назву свята, яке з 1997 року український народ 

відзначає 9 листопада? 

__________________________________________________________  

1.2. Як звали творця писемної історії Київської Русі, день вшанування 

пам’яті якого припадає на 9 листопада? 

__________________________________________________________  

1.3. Запишіть прізвища українських поетів, які писали про рідну мову. 

__________________________________________________________ 
 

2. Розшифруйте слова, замінюючи кожну букву в слові                 

на наступну за алфавітом. 

Б Д Ґ Л И Ґ Щ 

 

 

 

      

 

 
3. Тестовий блок 

3.1. У якій групі всі слова мають однаковий префікс: пре-, при- 

чи прі-? 

А  

пр..года 

пр..шити 

пр..ніжний 

В  

пр..подобний 

пр..добрий  

пр..сумирний 

Ґ  

пр..тулятися 

пр..солодкий 

пр..паркуватися 

Б  

пр..в’язь 

пр..злий 

пр..звище 

Г  

пр..рва 

пр..чіпливий 

пр..гір’я 

Д  

пр..бережний 

пр..бігти 

пр..гарний 

3.2. У якій групі в усіх похідних прикметниках немає 

подвоєння? 

А 
вікно – вікон..ий 

стіна – стін..ий 

щодня – щоден..ий 

В 
піна – пін..ий 

рослина – рослин..ий 

осінь – осін..ій 

Ґ 
закон – закон..ий 

сани – сан..ий 

кінь – кін..ий 

Б   
дерево – дерев’ян..ий 

туман – туман..ий 

зміна – змін..ий 

 

Г  
диван – диван..ий 

вино – вин..ий 

година – годин..ий 

  

Д 
реформа – 

реформен..ий 

журавель – 

журавлин..ий 

буква – буквен..ий 



4. Оберіть слово(-а), затранскрибоване (-і) правильно 

(обведіть його/їх). Виправте помилки. 

 

5. Розподіліть стрілочками слова за відповідними кошиками. 

СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ 
СЛОВА 

ЧЕРГА ФОРМИ СЛОВА 

 ПОЗА ЧЕРГОЮ 

НА ЧЕРЗІ 

ДОТРИМУВАТИСЯ 

ЧЕРГИ 

ПОЗАЧЕРГОВИЙ 

ЧЕРГУВАТИ 

КІМНАТА 

ЧЕРГОВОГО 

ЧЕРГУВАННЯ 

ЧЕРГОВИЙ ЛІКАР 

 

6. Уявіть себе на місці вчителя та перевірте словниковий 

диктант Петрика. Якщо виявите помилки, підкресліть та виправте. 

Якщо слово записано правильно, залиште без змін. 
 

Велечезний,  нальє ,  боротьба,  кишеня,  просьба,  

торфяний ,  святковий,  сміє сся,  збираються,  проміньчик,   

зказати, ро сказати.   



 

7. Випишіть слово (-а), у яких наголос падає на другий склад.  

 

__________________________________________________________ 

 
8. Відгадайте фразеологізми за малюнками, розтлумачте 

їхнє значення. Складіть речення з одним із фразеологізмів, 

підкресліть головні та другорядні члени речення. 

 

я к       у       

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

                  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

                  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Речення _________________________________________ 

________________________________________________ 

9. Допоможіть Івасику визначити, у якій парі речень 

омоніми, а у якій ‒ багатозначні слова. 
На тому боці озера на 

верхівці високої гори здіймався, 

виблискуючи вікнами на тлі 

зоряного неба, великий замок з 

численними вежами й башточ-

ками. 
 

Сторож брязнув ключами, 

одмикаючи важкий здоровий 

замок. 

На окремих серветках стояли вази           

з засушеними квітами, а одна стіна була 

прикрашена декоративними тарелями                 

з зображеннями чималеньких кошенят ‒ і 

кожне на шиї мало інакший бант. 

 
 

Усе лякало нас: трава, що тихо 

майоріла, і гаю дальнього стіна. 

 

  

  
10. Напишіть твір-мініатюру «Чого я так і не встиг(ла) 

зробити на канікулах?»  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


