
З А В Д А Н Н Я
Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник»

3–4 класи



Завдання, що оцінюються в 1 бал

1. Літера є в українській абетці розташована:
а) після д перед е; 
б) після е перед ж; 
в) після ж перед з; 
г) після г перед д. 

2. Яке з поданих слів зайве?
а) книга; 
б) підручник; 
в) аркуш;
г) посібник.

3. Василько побачив, що на лузі пасеться багато 
коней. Про це він розказав так: «Я бачив ці-
лий табун коней». А як би Василько сказав про 
овець?
а) череда; 
б) стадо; 
в) зграя;
г) отара.

4. Яке з наведених слів зайве?
 1) дорога; 2) шлях; 3) путь; 4) траса; 5) шосе; 

6) байрак.
а) 2;
б) 3;
в) 5;
г) 6.

5. Продовжіть прислів’я «У рідному краю...»
а) як соловей без пісні;
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б) і сонце ясніше світить;
в) і море ближче; 
г) як у своїй країні.

6. Біля річки, на лузі,
 Первоцвіт розцвіта.
 А хто останній, друзі,
 Той з кола виліта.
 Ці рядки є:

а) примовкою;
б) потішкою;
в) мирилкою; 
г) лічилкою.

7. Яка назва відрізняється за значенням від ін-
ших?
а) Слобожанщина;
б) Буковина;
в) Стрітення; 
г) Поділля.

8. Яка з цих букв завжди позначає два звуки? 
а) я;
б) ю;
в) є;
г) ї.

9. У якому з поданих слів допущено помилку? 
а) зберегти;
б) схопити;
в) бездушний;
г) росказати.



10. Запорожці брили голову, залишаючи чуприну 
над лобом. Вона називалася:
а) чубчиком;
б) ятаганом;
в) оселедцем;
г) гривкою.

11. Допишіть прислів’я: «Не мала баба клопоту, 
купила ...»
а) гуся;
б) козу;
в) порося;
г) теля.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали

12. Як називаються подані нижче слова?
 сад, садочок, садівник, посадка, розсада

а) близькі за значенням;
б) спільнокореневі; 
в) протилежні за значенням; 
г) багатозначні. 

13. Як правильно закінчити речення?
 Уроки закінчилися, і діти сказали вчительці...

а) допобачення; 
б) до побачення; 
в) до побачиння;
г) допабаченя.

14. Скільки різних слів з буквою щ зустрічається у 
вірші?

До... хлю...ить на зелен плю... .
Під плю...ем сховався хру... .
Каже ...иро хру... плю...у:
– Не боюся я до...у!

а) 7;   в) 3;
б) 9;   г) 5.

15. Подано слова: 1) св...ято; 2) рум...яний; 
3) міжгір...я; 4) б...ється; 5) мавп...ячий. У яких 
із них на місці пропуску треба поставити апо-
строф?
а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 3, 5; 
г) 1, 2, 3.



16. Назва квітів нагідки походить від:
а) нагадування про щось;
б) рос. ноготки;
в) спотворення слова знахідки; 
г) спотворення слова ягідки.

17. У «Тарасових шляхах» О. Іваненко маленький 
Шевченко добре знав, як «дяк березовим пером 
виписує». Насправді це означало:
а) писати пером, виготовленим із берези;
б) малювати пензликом, ручка якого виготов-

лена з берези;
в) карати, бити березовим прутом; 
г) писати березовою ручкою, виготовленою у 

вигляді гусячого пера.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів

18. У якому ребусі зашифровано назву нашої країни?

а) 

б) 

в) 

г) 

19. Яке слово праслов’янською мовою означало «яс-
ний, блискучий»? 
а) сонце;
б) ранок;
в) день;
г) літо.



20. Прочитайте уважно віршик:
Леопард спіймав ягничку,
Бегемот жує травичку.
Мавпа скаче по гілках,
Ефа повзає в пісках.
На крижині два моржі,
На болоті два вужі.

 Щоб перетворити цей вірш на небилицю, по-
трібно:
а) додати до кожного підмета означення;
б) поміняти місцями підмети в кожному 

реченні;
в) поставити коми після перших слів у речен-

нях; 
г) поміняти час у дієсловах.


