
Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія «Гроно» м. Львова 
Погоджено:                         Затверджую:  
В.о.начальника  відділу освіти                                                Директор ________ Н.Сомик 

Залізничного району УО ДГП ЛМР 

_________________ Г.Синицька                                                                               

ДІАГНОСТИЧНІ 

завдання конкурсного випробування з української мови для вступу 

 у 1 клас гімназії на 2017-2018н.р. 

 

І. Диктант (12б.) 

Пам'ять  

 З чого починається людина?  Пряма дорога до людяності починається від 

отчого порога, рідного краю, материнської мови. Але не поспішай привласнити ці 

святині. Вони належать усьому твоєму народу, нащадкам гетьмана Богдана і Тараса 

Шевченка. Вони теж пили джерельну воду з української криниці та черпали у ній 

цілющу силу. Вони теж вірно любили свій край, берегли й шанували свою мову 

солов’їну, за неї не шкодували життя.  

 У мові – історія і пам'ять народу. Знати її добре – наш святий обов’язок. Вона 

не дасть оступитися, не ошукає.                     ( 82 слова) 

ІІ. Граматичне завдання (12б.) 

І варіант ІІ варіант 

1.Спишіть речення, замінивши 

виділене слово трьома однорідними 

членами. Надпишіть над кожним 

словом утвореного речення, до якої 

частини мови воно належить. (2б.) 

    У фруктах багато вітамінів. 

1.Спишіть речення, замінивши 

виділене слово трьома однорідними 

членами. Надпишіть над кожним 

словом утвореного речення, до якої 

частини мови воно належить. (2б.) 

   Друзі побували у дельфінарії. 

2. Перепишіть речення, уставивши 

пропущені літери. Підкресліть 

граматичну основу в реченні. (3б.) 

      Калина росте в лісі, на луках, по 

б..р..гах річок, на городах в..сокими 

кущами. 

2. Перепишіть речення, уставивши 

пропущені літери. Підкресліть 

граматичну основу в реченні. (3б.) 

     Зацвітає калина нав..сні білими 

суцвіттями, а ягоди достигають 

пізн..ої ос..ні. 

3. Доберіть 4 спільнокореневі слова до 

поданого слова. (2б.) 

    Море -  

3.Доберіть 4 спільнокореневі слова до 

поданого слова. (2б.) 

    Праця -  

4. Визначіть і запишіть кількість букв і 

звуків у кожному слові. (2б.) 

    Лялька –  

    Джміль -   

4. Визначіть і запишіть кількість букв і 

звуків у кожному слові. (2б.) 

    Сяють –  

    Сім’я -  

 

5. Від іменників утворіть і запишіть 

прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, 

-цьк-. (3б.) 

    Село –  

    Запоріжжя –  

    Чумак –  

 

5. Від іменників утворіть і запишіть 

прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, 

-цьк-. (3б.) 

    Гора –  

   Збараж –  

   Козак -  

 

Голова предметної комісії                                                                      Жарська О.В.
 


