
З А В Д А Н Н Я
Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник»

1–2 класи



Завдання, що оцінюються в 1 бал

1. Яке з поданих слів зайве?
а) юнак; 
б) хлопець; 
в) дідусь;
г) парубок.

2. Відкритими і закритими, наголошеними і нена-
голошеними в українській мові бувають:
а) звуки; 
б) букви; 
в) слова;
г) склади.

3. У якому із цих прислів’їв у пропущеному місці 
згадується не той, хто в усіх інших?
а) Щоб ... їсти, треба в воду лізти. 
б) ... шукай у воді, а ягоду в траві. 
в) На стрільця й ... летить. 
г) Всяка ... гарна, коли на гачок іде. 

4. У казці «Колосок» разом жили:
а) Колосок і Билиночка;
б) Мишенята Круть і Верть;
в) Курочка Ряба та Півник Голосисте Горлечко; 
г) Мишенята Круть і Верть та Півник Голо� та Півник Голо�

систе Горлечко.

5. Що втекло від баби з дідом, —
 Не сиділось на вікні,
 А зустрілося із лисом —
 Й ну співать йому пісні?
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а) хлопченятко;
б) кошенятко;
в) колобок; 
г) яйце�райце.

6. Знайдіть правильний порядок місяців у загадці:
Троє коней у зими,
Швидко мчить вона саньми,
Шлях морозом скутий.
Дивні коні у зими,
Коней тих назвали ми ...

а) січень, червень, квітень;
б) січень, грудень, лютий;
в) серпень, січень, грудень; 
г) грудень, січень, лютий.

7. Скільки літер в українському алфавіті? 
а) 32;
б) 33;
в) 34;
г) 38.

8. Восьмою літерою алфавіту є...: 
а) є;
б) з;
в) ж;
г) і.

9. Яке із запропонованих слів зайве: 
1) листопад; 2) вересень; 3) весна; 4) травень. 
а) 1; 
б) 2;
в) 3;  
г) 4.



10. На яке свято розмальовують писанки? 
а) на Різдво;
б) на Великдень;
в) на Новий рік;
г) на Івана Купала.

11. Коли співають гаївки? 
а) узимку;
б) навесні;
в) улітку;
г) восени.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали

12. Як можна перенести з одного рядка на інший 
слово асфальт?
а) а�сфальт;
б) ас�фальт;
в) асф�альт;
г) асфа�льт.

13. У другому класі сільської школи навчається 
всього п’ять учнів: 1) Пустовійт; 2) Передерій; 
3) Пєшковський; 4) Пілюгін; 5) Пир’єв. Учитель 
записав їхні прізвища до журналу за алфавітом. 
Яке з цих прізвищ буде в середині цього списку? 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 5.

14. У якому зі слів: виразно, читання, вогнище, не-
діля — наголос падає не на той самий склад, що 
в усіх інших? 
а) виразно; 
б) читання; 
в) вогнище; 
г) неділя.

15. У вислові «Вони завжди короткі, а розуму і почут-
тів укладено в них на цілі книги» йдеться про:
а) прислів’я  і приказки;
б) легенди й перекази;
в) жартівливі й ліричні пісні; 
г) іменники і прикметники.



16. Які слова отримаємо, якщо перші звуки слів 
бити, злива, гай замінити на парні їм глухі? 
а) вити, слива, ґай;
б) пити, злива, май;
в) мити, слива, дай;
г) пити, слива, хай.

17. Знайдіть зайве: каш... 
а) а;
б) тан;
в) ап;
г) кет.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів

18. Порахуйте, скільки разів зустрічається звук [ґ] 
у віршику:

За...убила ...удзика 
...ава біля ...анку,
І вчинила ...валт вона
неймовірний зранку.
З дерева за нею
...едзь спостері...ав.
Він порадив ...аві
Не ловити ...ав.

а) 9;
б) 7;
в) 5;
г) 3.

19. Розшифруйте назви казок. Яка з цих казок не 
українська?

а) 

б) 

в) 

г) 



20. Який вислів не стосується березня?
а) Семен сіно віз — не довіз: лишив сани — узяв 

віз.
б) У ньому сім погод надворі: сіє, віє, крутить, 

мутить, рве, згори ллє, знизу мете.
в) Місяць цей снігом січе, а мороз вогнем пече.
г) І птахи на крилах нам тепло несуть.


