ПРОБНІ ТЕСТИ
ДЛЯ КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО 1-го КЛАСУ ГІМНАЗІЇ
1. Доповни прислів’я
На язиці -----------, а на ділі пусто.
До роботи плачучи, а до столу ----------- .
Не -------- красить людину, а добрі вчинки.
2. Цікаві загадки.
 Чотири крила, а не метелик. Крилами махає, а з місця не
рушає.
 Має 4 зуба. Кожен день з’являється за столом, а нічого не
їсть.
3. Цікаві квадрати.
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2
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8
Встав у порожні клітинки цифри так, щоб вийшла одна і та ж
сума по вертикалях і горизонталях.
4. Цікаві задачки.
Хлопчик купив у магазині апельсинів, воду «Росинка», косинець і
синьку. Все це він відніс до будинку і віддав жінці. Ким
доводиться цей хлопчик жінці? Відповідь шукай у покупках, які
зробив хлопчик.
Діти на лавці
Дітлахи посіли в ряд.
Боря - зліва від хлоп'ят.
Між Юрком і Стасом - Віра.
Коло Стаса сіла Іра.
Петрик сів коло Юрка.
Ось компанія яка!
У якій послідовності сиділи діти?

5. Розгадай ребуси.
Р1А, 100ЛЯР, ВІ3НА, ЖОР100КИЙ, С3БАВ.
6. Слова-перевертні.
НИКПІДРУЧ, ТИШОЗ, ВРЕТІ, АСИЛ, ЯСНІП.

7. Сканворд
Знайти 13 іменників, що мають лише форму однини.
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8. Вставити слово, яке означало б те саме, що й слова, які
стоять поза дужками.










Сторона горизонту (…). 12 годин дня.
Чим відмикають замок (…). Журавлина зграя.
Сплетене разом волосся (…). Сільськогосподарське знаряддя.
Великий болотяний птах із довгою шиєю і довгими ногами (…). Довга
жердина біля колодязя .
Небесне тіло (…). Відома людина, знаменитість .
Планета (…). Грунт .
Трав’яниста рослина (…) Сорт цукерок .
Жінка стосовно своїх дітей (…) Володіти чимось .
Танець (…) Хлопчик-слуга .

9. Пішохід за 5 год подолав відстань 30 км, а велосипедист за 4 год
проїхав 56 км. На скільки більша швидкість велосипедиста, ніж
пішохода?
10. Периметр квадрата 36 см. Чому дорівнює третина його площі?
11. У книзі 124сторінки. Оленка прочитала чверть книжки за день.
Скільки сторінок прочитала Оленка?
А) 31ст.

Б) 62 ст.

В) 120ст.

11. Іра помножила деяке число на суму чисел 6 і 14 і одержала 800.
Знайди невідоме число, склавши і розв’язавши рівняння.
12. Вставте слово, що має відношення до правої і лівої частини:
Приклад: дерево - ЛИСТ - книга.
вікно __________________ картина
людина__________________ корабель

літак __________________ птах
гітара __________________ тенісна ракетка
13. Прочитай текст.
Завжди зелений ліс
иТ чивба ликось сіл, ленийзе зимкув і літкув? кіТа силі є! У них
стутьро линия, дрике і снисо. містьЗа стяли у ихц ревде – лкиго.
далекуЗ инов ютьсязда хнастимипу і жнимині. киГол ен ятьсябо
лодухо.
жеДу ногар в комута сілі і зимкув, і літкув.
14. Як називається країна, яку можна носити на голові? ----------15. Запиши назви материків, починаючи з найменшого.
Запиши назви океанів, починаючи з найбільшого.
16. Вкажи правильне твердження.
 Плоскі вершини Кримських гір, що вкриті трав’янистими
рослинами, - це …
А) луки, Б) яйли, В) полонини, Г) поля.
 Найвища вершина Карпат …
А) Роман – Кош, Б) Еверест, В) Говерла.
17. Знайди відповідність
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скільки дійових осіб у казці «Ріпка»?
Хто в казках є царем звірів?
Кого врятувала Дюймовочка?
О котрій годині перестали діяти чари доброї феї?
Як звали собаку Мальвіни?
Скількох розбійників обдурив Алі-Баба?
Скільки років проспала красуня?

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.

Ластівка
О 12 ночі
40
7
100
Лев
Артемон

18.Скільки днів у високосному році. _________
19. Put the verbs in brackets into proper tense form:
1. I ………………….(live) in town, but in summer I usually
……………(go) to the country. Last year my
family and I ………………(go) to Italy and ………….(have) a very
good time there. We ……………..(go)
there by plane and it ……………..(take) us 5 hours to get there. We
…………..(stay) at a nice hotel. Every

day we ……………(swim) in the sea and sometimes
………………(visit) museums.
Now I……………..(look) at the photos we ……………already
………….(make) and ……………(think)
about our trip. I hope we…………..(go) to Italy next year too.
20. Put questions to the sentences:
1. Alice has visited her grandparents.
Who……………………………………………………….?
What……………………………………………………….?
2. He gave Mike his new bike for the weekend.
Yes/No…………………………………………………….?
Why………………………………………………………..?
21. GIVE TWO MORE FORMS OF THE FOLLOWING VERBS:
1. Go………………………………………….
2. Draw……………………………………………
3. Hold …………………………………………
4. Bring…………………………………………..
5. Ring …………………………………………..
22. GIVE DEGREES OF COMPARISON:
1. short………………………………….
2. large…………………………………
3. interesting……………………………..
4. bad………………………………….
5. fine…………………………………..
6. healthy…………………………………

