
ІІ (районний ) етап  Всеукраїнської олімпіади  з української мови 

4 клас  

1 варіант 

1. Познач рядок, у якому всі пари слів є синонімами: 
а)   яскраво – мальовничо, чемно – радісно, цупкий – м`який; 

б)  потайки – нишком, гучно – голосно, важливо – суттєво; 

в)  глибоко – мілко, високо – низько, зліва – справа. 

2. Вибери рядок, у якому всі слова з префіксами  з- , с- записано правильно: 
а) спробував, скуштував, спалити, згоріли; 

б) спробував, зкуштував, зпалити, згоріли; 

в) зпробував, скуштував, зпалити, згоріли. 

3. Визнач, у якому рядку всі іменники записано без помилок: 
а) роком, мечем, краєм; 

б) роком, мечем,  крайом; 

в) роком, мечом,  крайом. 

4. Визнач, у якому словосполученні прикметник книжковий вжито недоречно:  

а)  книжковий магазин; 

б)  книжковий продавець; 

в)  книжковий ярмарок. 

 

Завдання 1  

 Зазнач кількість звуків та букв у словах: 

Знання –  

Мрія – 

Дзвенить – 

Святковий –  

Щебетати –  

Джерело –  

Завдання 2  

Відредагуй текст, замінивши слова, що в дужках, антонімами. Запиши. 

(Погано) прийнялися дерева у шкільному саду. (Лежать) (покривлені) кучеряві яблуньки, 

покриті ніжними листочками. Вони (голосно) шелестять, ніби (сварять) за турботу. 

Школярі (недбало) доглядають їх, (не поливають), (розмножують) шкідників. І ось зараз 

(мовчать) молоді яблуньки великого саду. 

Завдання 3 

Поясни значення слів. 

Хоч греблю гати  - …   

Не задирай носа - …    

Накивати п’ятами - …    

Медові речі - …     

Тримати язик за зубами - …   

Збитися з ніг - …    

Завдання 4 

Склади казку на тему "Чому ялинка зелена?"  

 
 

 

 

 

 



ІІ (районний ) етап  Всеукраїнської олімпіади  з української мови    

4 клас 

2  варіант 

1. Познач рядок, у якому всі пари слів є синонімами: 
а) високо- низько,  здалека - зблизька,  холодно-тепло; 

б) чудово-прекрасно, уміло-майстерно, швидко-щодуху; 

в) гарний-прекрасний, тихо-сумно,  

2. Вибери рядок, у якому всі слова з префіксами  з- , с- записано 

правильно: 
а) скопати, збирати, зсікати, сформувати; 

б)счистити, сшивати, зсікати, здавати; 

в) змити, зхилитись, схопити, сшивати. 

3. Визнач, у якому рядку всі іменники записано без помилок: 
а) грушею, вишнею, ялиною; 

б) грушою, вишньою, ялиною; 

в) грушею, вишнею, ялинею. 

4. Визнач, у якому словосполученні прикметник нова вжито недоречно:  

а)  нова булка; 

б)  нова подружка; 

в)  нова школа. 

 

 

Завдання 1  

 Зазнач кількість звуків та букв у словах: 

Змагання –  

Кулінарія – 

Горить – 

Святковий –  

Щастя –  

Дзеркало –  

Завдання 2  

Відредагуй текст, замінивши слова, що в дужках, антонімами. Запиши. 

Підсніжник – це (потворна) квітка, яка росте в лісі. Її (великі  чорні) голівки 

пробиваються крізь сніг. У квітки (коротке) стебло, зелені листочки, (грубі) пелюсточки. 

Підсніжник – тендітна і (боязка) квітка. 

Завдання 3 

Поясни значення слів. 

Кинутися з усіх ніг - …   

Ні кінця ні краю- …    

Жити на широку ногу - …    

Обвести навколо пальця - …     

Сидіти як на голках - …   

Сім п'ятниць на тижні - …    

Завдання 4 

Склади казку на тему "Що сниться Проліску під снігом" 
 


