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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МАТЕМАТИКИ , 
ЗА ЯКИМИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ КОНКУРСНІ  

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО  1 КЛАСУ ГІМНАЗІЇ 
 

Вступники повинні уміти 
 

 Читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона. 
 Називати компоненти арифметичних дій і читати найпростіші 

числові вирази (сума, різниця, добуток, частка). 
 Виконувати усні і письмові обчислення  в межах 100 на всі 

арифметичні дії. 
 Виконувати письмові обчислення: додавання і віднімання в межах 

мільйона, множення і ділення на одно- та двоцифрові числа. 
 Знаходити значення числового виразу на 3-4 арифметичні дії. 
 Розв’язувати рівняння ускладненої структури з однією змінною. 
 Виконувати підбір значень змінної у нерівностях. 
 Розв’язувати прості текстові арифметичні задачі, пов’язані з 

відношенням більше(менше), задачі на збільшення (зменшення) 
числа на кілька одиниць (в кілька разів), задачі на різницеве або 
кратне порівняння числа, задачі на знаходження дробу від числа та 
числа за його дробом, на знаходження середнього арифметичного, 
задачі на пропорційне ділення та складені задачі на 3-4 дії; 

 Розв’язувати складені задачі, в яких використовується залежність 
між величинами (швидкістю, часом і відстанню при рівномірному 
прямолінійному русі; ціною, кількістю і вартістю товару; площею 
прямокутника і довжинами суміжних сторін); 

 Складати задачі за малюнком, виразом, за коротким записом, за 
таблицею, схемою. 

 Розпізнавати і зображати (на папері в клітинку за допомогою 
циркуля і лінійки) геометричні фігури – точку, відрізок, промінь, 
пряму, ламану, кут, коло, круг, квадрат, прямокутник, трикутник. 

 Вимірювати довжину відрізка, довжину ламаної. 
 Креслити відрізок заданої довжини. 
 Обчислювати периметр многокутника, площу прямокутника і 

квадрата. 
 Розв’язувати логічні задачі. 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, 
ЗА ЯКИМИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ КОНКУРСНІ  

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО  1 КЛАСУ ГІМНАЗІЇ 
 

Вступники повинні уміти 

 

 Самостійно формулювати тему і мету тексту, добирати заголовок. 
 Ділити текст на частини за поданим планом, аналізувати в 

навчальній роботі тексти-міркування, тексти-описи. 
 Знаходити головні і другорядні члени речення. 
 Встановлювати логіко-граматичні зв’язки між членами речення за 

допомогою питань 
 Розрізняти розповідні, питальні, спонукальні речення, окличні та 

неокличні. 
 Відновлювати зміст деформованих речень. 
 Добирати синоніми, антоніми. 
 Складати речення за поданими графічними схемами. 
 Виявляти в реченні однорідні члени, вживати кому при однорідних 

членах, поєднувати їх за допомогою сполучників і, й, та, але. 
 Знати значущі частини слова – основу, закінчення, корінь, суфікс, 

префікс. 
 Вміти виконувати граматичний розбір слова. 
 Виконувати  звуко-буквенний аналіз слова. 
  Записувати під диктування текст, обсягом 60-80 слів. 
 Виконувати завдання творчого характеру.  

 
 
 
 



 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ , 
ЗА ЯКИМИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ КОНКУРСНІ  

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО  1 КЛАСУ ГІМНАЗІЇ 
 

 Іспит складається з наступних видів робіт: 
 

– аудіювання; 

– читання; 

– практичне використання мови (граматичні завдання). 

 

Аудіювання складається з восьми завдань. Учні у кожному вибирають 

правильну відповідь із чотирьох запропонованих.  

Читання складається з восьми завдань. Учні вибирають правильну відповідь із 

чотирьох запропонованих.  

Граматичне завдання складається з трьох завдань: 

вибрати правильний граматичний час ; 

поставити слова у правильному порядку, утворивши речення; 

поставити питання до підкреслених слів. 
 

Учні повинні вміти грамотно писати та висловлюватися за темами курсу 
початкової школи, знати: 

- іменник (однина-множинна); 
- ступені порівняння прикметника; 
- особові, вказівні і присвійні займенники; 
- означений і неозначений артиклі; 
- числівники 1-100; 
- порядкові числівники; 
- структури «to be», «to have got»; 
- Present Simple Tense  (Теперішній Простий Час); 
- Present Continuous Tensе (Теперішній Тривалий Час); 
- Pаst Simple Tense  (Минулий Простий Час). 

 


