
 Барна М., Фірчук О. 

 

Українська мова  (5 -ий клас НУШ) 
 

Діагностувальна робота. Перевірка мовних знань та вмінь   за  темою  

«Апостроф. М’який знак. Подвоєння приголосних» 

 

________________________ 

дата 

 

 

 

Виконав/-ла 

 

Учень/учениця 5__ класу 

 

_________________________________________ 

Назва закладу 

 

_________________________________________ 

Прізвище та ім’я 

 

 

 

 

 

 

Шановний/-на п’ятикласнику/-це! 

Попробуй продіагностувати свої знання з української мови. 

Читай уважно кожне завдання, запиши  відповіді  та перевір їх. 

Успіхів Тобі! Ти все зможеш! 

 

 

 

 

 

Барна М., Фірчук О. 

 

 

 



Барна М., Фірчук О. 

 

Українська мова  (5 -ий клас НУШ) 

Діагностувальна робота. Перевірка мовних знань та вмінь за  темою  

 «Апостроф. М’який знак. Подвоєння приголосних» 

 
1. Обери рядок, у якому записані літери, після яких пишеться м'який знак.  

А  б, п, д, с, н,м, т 

Б  д, т, б, ф, з, м, п 

В  н, т, д, з ,ц, с, л 

Г  б, з, д, т, м, н, ц                                                                                               (1 бал) 
 

2. Обери лише той малюнок, у назві якого при написанні вживається апостроф  

А        Б       В        Г   (1 бал)                
 

3.  У якому рядку всі слова написані з помилками?  

А  льодяний, йод,  осінній 

Б   мільйон, сльози, трйох 

В   маяріла, батальон, ранього 

Г   синього, войьовничий, вечірнього                                                     (1 бал)                                                                                    

 

4.   Роздільність вимови я, ю, є, ї   та попереднього твердого приголосного на 

письмі позначаємо        

А  сполученням  букв йя 

Б  апострофом 

В  м’яким знаком 

Г сполученням букв ьо                                                                            (1 бал)                                                                                      

 

5. Обери рядок, у якому всі слова з апострофом написані правильно:  

А  цв'ях, м'ясо, в'язи, св'ято 

Б   п'ять, бур'ян, бур'як, зв'язок   

В   пір'я, подвір'я, об'єм, від'їзд 

Г   кр'юк, черв'як, солов'ї, міжгір'я                                                          (1 бал)                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



6.  У якому рядку записані лише слова на «подовження приголосних» ? 

А галуззя, стінний, суддя, осінній 

Б  юннат, годинник, козаччина, овва 

В  зрання, лляний, обличчя, туманний 

Г  чуття, рілля, стаття, знання                                                          (1 бал)                              

 

7. У тексті є помилки, що їх допустили учні. Знайди ці  помилки та   

відредагуй  текст. 

  Напевно, кожному з нас хочется  поклонитися священій землі,  місцям, 

які  повязані з памятю про Тараса Григоровича Шевченка. У травні на 

Тарасовій горі своїм співом тебе зачаруют  соловї. Ці птахи тут особливі. У 

народі кажут, що це єдине місце в Україні, де живе 12 видів соловїв. Вони ніби 

злетілися в гості до Тараса Шевченка (За Д.Чередниченком). 

_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________      (3 бали) 
3 бали – знайдено всі помилки і правильно їх відредаговано 

2 бали – знайдено 2/3 помилок і правильно їх відредаговано 

1 бал -   знайдено 1/3 помилок і правильно їх відредаговано 

0 балів – знайдено і відредаговано менше, ніж 1/3 помилок або завдання НЕ виконане  

8. Склади і запиши  три речення,  ввівши  у кожне з них по одному (за 

вибором) слову з трьох груп орфограм.  Пиши грамотно. 

І гр. пам’ятка; п’ятсот   ІІ гр. пісенний; ллється   ІІІ гр. синьо-жовтий; мудрість 

_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________- 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________       (3 бали) 
 

3 бали – складено три логічні за змістом і грамотно написані  речення, а введені слова - 

доречні 

2 бали – складено два логічні за змістом і грамотно написані  речення, а введені слова - 

доречні 

1 бал -   складено одне  логічне за змістом і грамотно написане  речення, а  введене слово - 

доречне 

0 балів –   учень/-иця  НЕ приступав/-ла до виконання завдання або завдання виконано 

неправильно  


