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Анотація. У дослідженні визначенні основні підходи щодо добору типів 

тестів, придатних для використання в процесі дистанційного навчання і 

здатних забезпечувати плановий рівень якості освіти на уроках української 

мови та літератури. Дається характеристика тестів - поточних, підсумкових, 

самоконтролю. Обґрунтовано ефективність використання тестових завдань, які 

необхідні водночас особистості для її участі і самореалізації в житті сучасного 

суспільства та цьому суспільству для успішного функціонування і розвитку в 

інформаційному просторі. 
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ВСТУП 

 

Школа як живий організм, постійно міняючись, повинна стати тим 

творчим середовищем різних рівнів і напрямів, завдання якого – дати людині 

можливість знайти себе в цьому складному світі. 

Розуміння значення освіти, необхідність реформування її системи, 

вихід на вищу якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському 

просторі охопило сьогодні не тільки Україну, а й всю Європу.  

У наш час є традиційне навчання, змішане та дистанційне. У 

технологіях дистанційного навчання, що використовує світова педагогічна 

практика, тестуванню приділяється значна увага. Однак слід зазначити, що у 

більшості вітчизняних дистанційних освітніх послуг тестування ще далеке від 

досконалості. Як стверджують чимало експертів, тестування як форма оцінки 

не є ідеальною, проте, у дистанційному навчанні саме тести найчастіше є 

запорукою якості отриманих знань.  

Світова педагогічна наука має значний досвід проведення перевірки 

знань учнів на основі тестів. І, як свідчать праці західних учених педагогів, 

практика проведення таких контрольних заходів без особливих труднощів 

була адаптована в дистанційних навчальних курсах. Іншу думку щодо 

тестування висловлюють вітчизняні дослідники, беручи до уваги ментальні 

особливості нашого регіону.  

Загальне визначення поняття «Тест» (test (англ.) – випробування, 

перевірка, проба, мірило, критерій, досвід) – коротке стандартизоване 

випробування, унаслідок якого здійснюється спроба оцінити той чи інший 

процес. 

Метою дослідження є визначення основних підходів щодо добору 

типів тестів, придатних для використання в процесі дистанційного навчання і 

здатних забезпечувати запланований рівень якості знань. 

Для досягнення визначеної мети сформульовані такі завдання:
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- дослідити використання тестів для перевірки знань учнів в 

процесі дистанційного навчання в освіті на матеріалі світових та вітчизняних 

науковців; 

- проаналізувати ефективність системи контролю якості навчання у 

дистанційному курсі; 

- розробити тести для перевірки знань учнів з української мови та 

літератури в 5 класі; 

Актуальність. Дистанційне навчання становить комплексну 

педагогічну технологію XXI столітті яка ґрунтується на використанні 

можливостей ІКТ і досягнень педагогіки, психології, соціології та інших наук, 

що спрямовані на розвиток людини у суспільстві. 

Контроль знань - необхідний елемент дистанційної форми навчального 

процесу учнів. Він є одним з інструментів керування їхньою пізнавальною 

діяльністю. 

Очікувані результати: 

- реалізація основних взаємопов’язаних функцій: діагностичної, 

навчальної, виховної при тестуванні; 

- забезпечення двостороннього обміну інформацією між вчителем та 

учнем; 

- реалізація компетентнісного підходу в навчальному процесі; 

- формування вміння в учнів шукати, аналізувати, робити висновки, 

самовдосконалюватися; 

- системне проведення тестування значно підвищить рівень знань учнів 

з української мови та літератури в період дистанційного навчання; 

- використання тестів – підготовка до ЗНО (зниження нервових 

напружень); 

- підвищити мотивацію учнів шляхом зацікавлення їх навчальним 

матеріалом; 

- формувати освічену, творчу, морально та фізично розвинуту 

особистість; 
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- сприяти вихованню особистості, яка здатна вчитися і яка хоче вчитися, 

причому вчитися не просто заради процесу, а в співвідношенні зі своїми 

особистими значущими потребами; 

- домогтися цілковитого оволодіння необхідними знаннями, уміннями й 

навичками в умовах карантину та змішаного навчання; 

- немеханічне запам'ятовування певних відомостей, а здатність 

осмислювати вивчене, виділяти основне сприяє виробленню вмінь свідомо 

застосовувати знання на практиці, активізує розумову діяльність учнів, 

формує в них глибокі й міцні навички; 

- вирішити проблему підготовки до уроку, оскільки можна 

використовувати не лише розроблені види робіт, а й створювати на їх основі 

нові з урахуванням вимог та рекомендацій; 

- розвивати комунікативні вміння та навички учнів; 

- підвищувати результативність та якість навчання; 

- урізноманітнити уроки української мови, створити сприятливу 

атмосферу для розвитку здібностей кожної дитини. 
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І. Форми тестових завдань 

 

У технологіях дистанційного навчання саме тестування розроблене 

найбільш повно і чітко. 

По-перше, належить зазначити, що тести звичайно містять завдання 

й еталони – зразки правильного виконання завдання. Зрозуміло, що еталон 

для роботи творчого характеру розробити досить важко, тому тести вкрай 

рідко використовують для перевірки знань і умінь на вищих рівнях 

засвоєння. 

Використовується досить багато варіантів тестів. Усі їх можна 

розбити на декілька груп. 

 

1 група – тести з обраними відповідями: 

 Тести упізнання. Це завдання, що вимагають альтернативної 

відповіді: «згодний» або «незгодний», «так» або «ні» і т. д. 

 Тести розрізнення. Містять варіанти відповідей, з яких треба 

вибрати один або декілька. 

 Тести співвіднесення. У них пропонується знайти спільне або 

відмінне в об'єктах, співвідносячи їх за властивостями, параметрами, 

класами і т. д. 

 Тести-завдання. Пропонується умова завдання, потрібні дані і 

варіанти відповідей у цифровій або буквеній формі. Учню потрібно вибрати 

правильний варіант. 

Тестові завдання можуть бути представлені у різних формах – 

словесній, графічній, табличній, і т.д. 

Усі ці тести розраховані для перевірки знань. Такі тести найбільшою 

мірою пасують до поточного контролю, а також до самоконтролю. 

2 група тестів не містить еталонів (варіантів відповідей). 

Такі тести використовуються при перевірці розуміння матеріалу, а 

також деяких умінь. 
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 Тести-підстановки. У таких завданнях, що представляються 

також у різноманітних формах, пропущені деякі складові – букви, слова, 

розділові знаки. Учень заповнює пропуски. 

 

Якщо при поточному контролі застосовують звичайно тести одного 

типу, то при підсумковому – тести різних типів комбінують. Тим самим, 

підсумковий тест може перевірити ступінь засвоєння на всіх рівнях. 
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ІІ. Рекомендації до створення тестових завдань 

 

1. Завдання повинно бути, як правило, однозначним, тобто 

тлумачення завдання не повинно бути семантично суперечливим. 

2. Завдання повинно бути коротким, прямим, конкретним і 

сформульовано ясно, просто і чітко. 

3. Варто уникати додавання зайвої інформації. 

4. Тестові завдання не повинні нагадувати кросворд, де і варіанти 

відповіді, і умови завдання подані окремими словами або короткими 

фразами. 

5. Завдання повинно бути складено таким чином, щоб за його 

допомогою можна було перевірити насамперед глибину засвоєного учнем 

матеріалу, а не його спроможність відтворити текст із підручника або 

лекції. 

6. Завдання повинно припускати наявність тільки однієї повної 

правильної і завершеної відповіді нарівні вимог тесту.  

7. При складанні тесту не варто використовувати проблемні 

завдання. 

Тестування в педагогіці виконує три основні взаємопов’язані функції: 

діагностичну, навчальну і виховну.  

• Діагностична функція полягає у виявленні рівня знань, умінь, 

навичок учня. Це основна і найочевидніша функція тестування. За 

об’єктивністю, широтою і швидкістю діагностування тестування перевершує 

всі інші форми педагогічного контролю. 

• Навчальна функція тестування полягає в мотивуванні учня до 

активізації роботи із засвоєння навчального матеріалу. Для посилення 

навчальної функції дистанційного тестування можуть бути використані 

додаткові заходи стимулювання, такі, як роздача вчителем приблизного 

переліку питань для самостійної підготовки, наявність у самому тесті 

запитань і підказок, спільний розбір результатів тесту.  
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• Виховна функція проявляється в періодичності та неминучості 

тестового контролю. Це дисциплінує, організовує і спрямовує діяльність 

учнів, допомагає виявити й усунути прогалини в знаннях, формує прагнення 

розвинути свої здібності. 

ІІІ. Дистанційне навчання із використанням сучасних ІТ 

технологій 

Дистанційне тестування із використанням сучасних ІТ-технологій має 

ряд переваг перед традиційними формами і методами контролю. Воно дає 

можливість більш раціонально використовувати час процесу, охопити 

більший обсяг змісту, швидко встановити зворотний зв’язок з учнями та 

визначити результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у 

знаннях та уміннях, вносити в них корективи. 

Основними перевагами цієї форми контролю знань є:  

• можливість детальної перевірки засвоєння учнями кожної теми 

дистанційного курсу;  

• здійснення оперативної діагностики рівня засвоєння навчального 

матеріалу кожним учнем;  

• забезпечення одночасної перевірки знань школярів усього класу, 

формування у них мотивації для підготовки до кожного заняття;  

• правильно оформлений тест, що підвищує інтерес до предмета;  

• можливість індивідуалізувати роботу з учнями;  

• економія навчального часу під час контролю знань та оцінювання 

результатів навчання;  

• застосування тестів дає змогу вирішувати проблему саморозвитку. 

У проектуванні дистанційного навчального курсу предмета обсяг 

тестових питань – прерогатива самого вчителя. Однак очевидно, що чим 

більше питань для самоперевірки заплановано, тим більшою буде ймовірність 

забезпечення відповідного рівня якості засвоєння знань. Найкращим 

підходом у педагогічному проектуванні дистанційного курсу вважається 

постановка питань для самоперевірки також у вигляді тестів, до яких учень 
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може повертатися кілька разів, перевіряючи власний рівень засвоєння знань. 

Однак важливим є й те, що для підсумкового контролю слід застосовувати 

окремо розроблені тести, що відрізняються від поточних, для самоперевірки 

та підсумкових, та за можливості здійснювати перевірку знань за 

безпосередньою участю вчителя.  

У процесі дистанційного навчання учень має можливість списувати. 

Щоб запобігти цьому, слід складати тести так, щоб у них не було прямих 

асоціацій з текстом, представленим у мультимедійному чи іншому 

навчальному джерелі. Інакше кажучи, питання та варіанти відповідей не 

повинні текстуально збігатися з назвами пунктів, параграфів і розділів 

інформаційного джерела, тому добре, коли тести мають ситуаційний 

характер.  

Під час дистанційного навчання тестування може проводитися як при 

безпосередньому контакті вчителя з учнем, так і у формі онлайн: у 

попередньо обумовлений час учень входить на контрольну сторінку, де 

розміщено онлайновий тест з короткою інструкцією. Він відповідає на 

питання, не виходячи з мережі в режимі реального часу. Оцінка може 

виставлятися автоматично (якщо в тесті лише вибираються відповіді або 

відповідь може однозначно відповідати еталону). Час відповідей слід 

обмежувати. Не надана вчасно відповідь на питання змінюється наступним 

питанням. Для створення таких тестів існують загальнодоступні, спеціально 

розроблені засоби, а їх розроблення є нескладним.  

Офлайнове тестування не «прив’язує» учня і вчителя до конкретного 

моменту часу. Тести в певний час з’являються на сайті, учень виходить з 

мережі, відповідає на тест, а потім пересилає його результати електронною 

поштою. Варіант: учень входить на сайт школи, заповнює відповідні місця 

тесту і, натискуючи на відповідну кнопку, посилає результати тесту. Час 

відповіді, як правило, теж обмежений: скажімо, вимагається надіслати 

відповідь через годину після отримання.  

Час отримання та відправлення тесту фіксує програма, тому тут не 
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може бути непорозумінь. Часовий критерій при відповідях на тести 

вважається дуже важливим, і його слід чітко дотримуватися. Найближчим 

замінником, придатним для отримання та фіксування часу надходження 

відповідей на тестові завдання, може бути СМС-повідомлення на мобільний 

телефон, що також є способом фіксації та зберігання отриманих відповідей, 

реєстрації часу їх надходження.  

При офлайновому тестуванні зростає ризик того, що учень 

відповідатиме не самостійно або отримає зовнішню підказку правильної 

відповіді, але тут, як уже йшлося, потрібно використовувати як методичні, 

так і виховні маніпулювання.  
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ІV. Тестові завдання з української мови та літератури під час 

дистанційного навчання 

 

Вивчаючи світовий та вітчизняний досвід проведення перевірки 

знань на основі тестів під час дистанційного навчання, готую тестові 

завдання з української мови та літератури в середніх класах (тести для 

самоперевірки, поточні та підсумкові). Цей вид контролю допомагає 

перевірити рівень засвоєння програмного матеріалу. 

В нинішній час застосовуються закриті, відкриті форми завдань і 

форми на встановлення відповідності або відповідного порядку. 

 

1. Закрита форма 

Закрита форма пропонує учню вибрати з декількох запропонованих 

відповідей правильну. 

Укажіть номер правильної відповіді 

Іменник означає: 

1.ознаку предмета 

2.предмет 

3.дію предмета 
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2. Відкрита форма 

Відкрита форма пропонує учню доповнити фразу шляхом дописування слова 

або групи слів. 

Доповнити: 

Прикметник – це самостійна частина мови, яка виражає …    

________________ 

 

3. Завдання типу "Встановити відповідність" 

В цій формі учню пропонується вказати, яка фраза в лівій частині відповідає 

фразі в правій частині. 

Встановити відповідність: 

1.Поема «Іван Підкова»             а) Володимир Рудківський 

2.«Джури козака Швайки»        б) Тарас Шевченко 

3.Поезія «Мрії»                           в) Леся Українка 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах дистанційного навчання процес контролю і самоконтролю стає 

динамічним, а зворотний зв’язок учнів з учителем значно систематичнішим і 

продуктивним. 

Контроль, перевірка і оцінка результатів навчання - це складові частини 

теоретичної та практичної підготовки, без яких неможливо уявити педагогічну 

взаємодію між учнем і педагогом під час дистанційного навчання. 

Контроль знань учнів завжди є важливою складовою частиною 

навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних змін. 

Міняються окремі форми і способи контролю знань, але його головна суть-

знати наскільки вдало відбувся процес засвоєння навчального матеріалу 

залишається незмінною.  

Тестування дає змогу здійснити об’єктивне вимірювання ступеня 

навченості та рівня засвоєння навчального матеріалу, дає підстави здійснювати 

якісний аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів за будь-який 

проміжок часу або протягом усього навчального року. Застосування тестів 

різних видів надає можливість об’єктивно виявити рівень засвоєння знань та 

умінь учнів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток  А 

Додаток 5 клас 

Тести для самоперевірки 

Тестування з теми «Лексикологія. Групи слів за значенням» 

1.Укажіть багатозначне слово: 

а) суфікс; 

б) ключ; 

в) кобза. 

2.Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні: 

а)чистий спів; 

б)золоті руки; 

в)гострий ніж. 

3.Укажіть групу слів, які не є синонімами: 

a) друг, товариш, приятель; 

б) боєць, воїн, вояка; 

в) жартувати, захотіти, лукавити. 

4.Укажіть слово, яке має омонім: 

а) дев’ять; 

б) кран; 
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в) комп’ютер. 

 

 

5.Укажіть групу слів, які є антонімами: 

а) веселий – радісний; 

б) білий – чорний; 

в) гарний – розумний. 

6. Знайдіть лексичну помилку: 

а) правильно; 

б) остановка; 

в) лікарня. 

Відповіді: 1-Б;2-В;3-В;4-Б;5-Б;6-Б. 

Тестування з теми «Будова слова. Орфографія» 

1.Спільнокореневими є слова в рядку: 

а) задуха, задуманий, задум; 

б) бал, балет, балкон; 

в) білий, біленький, білити. 

2.У якому рядку записані форми одного слова: 

а) вода, водій, водити; 

б) весна, весні, весною; 

в) ліс, лісник, лісовий. 

3.Усі слова з префіксом і суфіксом є в рядку: 

а) збори, зріз, косити; 
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б) сонце, прибіг, паросток; 

в) пролісок, пришкільний, безмежний. 

 

4.У яких слова треба вживати префікс при: 

a) пр.сильний, пр.хитрий, пр.мудрий; 

б) пр.звище, пр.їхати, пр.добрий; 

в) пр.міський, пр.шити, пр.сісти. 

5.Префікс с пишеться перед: 

а) д,т,з,с,ч,ш,р; 

б) б,п,м,ф; 

в) к,п,т,ф,х. 

6.Виберіть слово з правильним визначеним коренем: 

а)прохолода; 

б)беззубий; 

в)хмарка. 

Відповіді:1-B;2-Б;3-В;4-В;5-В;6-В. 
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Українська література 

Тестування з теми «Міфи та легенди українців. Народні перекази.» 

1.У міфі «Про зоряний Віз» розповідається про землетрус? 

а) Так; 

б) Ні. 

2.Дівчина поділилася з водою зі сімома чоловіками? 

а) Так; 

б) Ні. 

3.З порожнього глечика вилетіли зірки? 

а) Так; 

б) Ні. 

4.Зоряний Віз, про який розповідає легенда, - це сузір’я малої ведмедиці? 

а) Так; 

б) Ні. 

5.Бог, за щирість дівчини, послав на її країну дощ? 

а) Так; 

б) Ні. 

6. Міф – народна оповідь про те, як первісні люди уявляли собі навколишній 

світ, його явища, людину в цьому світі? 

а) Так; 
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б) Ні. 

Відповіді:1-Б;2-A;3-A;4-Б;5-A;6-A/ 

 

Поточне тестування: 

Тестування з теми «Словосполучення, речення, його граматична основа. 

Другорядні члени речення» 

Кожна правильна відповідь 1-бал 

1.Позначте рядок, у якому подано тільки словосполучення: 

а) зима прийшла, день і ніч, спить міцно; 

б) прощалися з сумом, вітер віє, в лісі; 

в) зимовий сон, зустріли радісно, бачить сни. 

2.Вкажіть поширене словосполучення: 

а) холодні ранки; 

б) цікава книга; 

в) жити в новому будинку. 

3.Позначте питальне речення, розставте пропущені розділові знаки: 

а)Хто живе в цьому будинку; 

б)Я люблю природу; 

в)Читай книгу. 

4.Граматичну основу речення становлять: 

а)присудок і обставина; 

б)підмет і присудок; 

в)присудок і додаток. 

5.Правильно визначено граматичну основу речення: 

а)Помітно оголилися дерева; 

б)Зима впевнено увійшла в свої права; 

в)Сонце світить щедро. 

6.У реченні Весняне сонце ллє світло на садки слово весняне є: 
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а)підметом; 

б)присудком; 

в)означенням. 

 

7.Підмет відповідає на питання: 

а)Хто?Що? ; 

б)Де? Коли? Як? Чому? Навіщо? ; 

в)Кому?Чому? 

8.За метою висловлювання речення бувають: 

а) розповідні, питальні, окличні. 

б) розповідні, питальні, спонукальні. 

в) розповідні, неокличні, питальні. 

9.Позначте спонукальне речення. 

а) А в тебе є мрія? 

б) Сонце сховалось за обрій. 

в) Любіть життя. Шануйте кожен день. (П. Воронько) 

10. Позначте речення, граматична основа якого складається з одного головного 

члена речення: 

а) Сіло за гору сонце; 

б) Яскраве сонечко; 

в) У дібровах замовк пташиний спів. 

11. Позначте речення, у якому є обставина: 

а) Школярі навесні поїхали на екскурсію. 

б) Я милуюся квітами. 

в) Прозорий гай. 

12.Позначте речення, у якому є додаток: 

а) Пахне в’ялою травою, квітами. 

б) Ледь жевріло на сході. 

в) Веселі сині очі світились. 
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Тестування з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (1 

частина) 

 

1. Позначте рядок, у якому подано лише приголосні звуки: 

А. [а], [б], [о], [і]; 

Б. [в], [д], [е], [т] ; 

В. [б], [м], [н], [к]; 

Г. [й], [с], [з], [у]. 

2. Позначте рядок у якому подано слова, до складу яких входять тверді 

приголосні: 

А. сир, мир, кит ; 

Б. сон, міст, сом; 

В. лис, ліс, ніс; 

Г. чиж, кіт, день. 

3. Фонетика – розділ науки про мову, що вивчає: 

А. будову слова; 

Б. знаки письма; 

В. звуки мови і мовлення; 

Г. правила вимови. 

4. Глухий звук, що не має пари: 

А. п; 

Б. т; 

В. ф; 

Г. с. 

5. Про правильну вимову слів можна дізнатися в словнику: 

А. орфоепічному; 
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Б. орфографічному; 

В. фразеологічному; 

Г. тлумачному. 

 

6. Позначте рядок у якому слово передано звукописом правильно: 

А. [б о́ р щ и к]; 

Б. [г о́ р щ и к]; 

В. [ш ч а́ с’ т’ a]; 

Г. [к і н] 

7. Позначте рядок, у якому знак наголосу в слові поставлено правильно: 

А. літóпис ; 

Б. літ́опис; 

В. ліка́р ; 

Г. літній́ 

8. Український алфавіт включає: 

А. 30 літер; 

Б. 32 літери; 

В. 33 літери; 

Г. 35 літер. 

9. Позначте рядок, у якому всі слова розміщено за алфавітом: 

А. маляр, малина, магазин; 

Б. писар, прапор, питання; 

В. закон, замок, звіт; 

Г. гарбуз, газета, гай. 

10. Подані в транскрипції слова замінити відповідно до орфографічних норм: 

[т і с’ н’ і ш e
и 

], [к р а́ ш ч е], [з e
и 
р н’ а́ т к о]. 

11. Замінити перший звук на парний дзвінкий: пар, пік. 

12. Позначте рядок у якому всі слова мають закриті склади: 

А. танець, лев, зима ; 

Б. весна, суниця, льон; 
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В. рік, день, серпень; 

Г. сорочка, звіри, кіт. 

 

 

Підсумкове тестування 

Тестування з теми «Вступ. Міфи та легенди українців. Народні перекази. 

Народні казки.»  

Кожна правильна відповідь 1 бал 

1.Богом сонця, покровителем землі Руської за міфом, був 

а) Дажбог; 

б) Сварог; 

в) Білобог. 

2.Той факт, що пес залишився з людиною, свідчить про те, що саме з нею йому 

було? 

а) найситніше; 

б) найвеселіше; 

в) найбезпечніше. 

3. Гілочка неопалимої купини в народній легенді символізує: 

а) багатство рослинного світу України; 

б) народну вигадку, фантазію; 

в) мужність і непереможність народу. 

4.Протиборство між Силуном і Карпом відбувається в легенді: 

а) «Дажбог» ; 

б) «Прийом у запорожці» ; 

в) «Як виникли Карпати». 

5. У що перетворив військо потвор Білобог («Берегиня») 

а) у гниль; 
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б) на жаб; 

в) у скелі. 

 

 

6. За легендою «Чому в морі є перли і мушлі», перлини в морі - це 

а) зірочки, які впали з неба; 

б) сльози закоханої дівчини; 

в) намисто, що його розсипало сонце. 

7. Мудрішим за освіченого пана є героїня простого походження з фольклорного 

твору 

а) «Берегиня» ; 

б) «Дажбог» ; 

в) «Мудра дівчина». 

8.Казка «Летючий корабель» належить до різновиду казок: 

а) про рослини; 

б) про тварин; 

в) фантастичних. 

9.Народне оповідання про незвичайні часом фантастичні події називається: 

а) легендою; 

б) переказом; 

в) казкою. 

Кожна правильна відповідь – 1,5 бали. 

10. Установіть відповідність предметом та твором: 

1)Біле полотно, вишитий рушник             а) «Мудра дівчина» 

2)Глечик із водою                                       б) «Берегиня» 

3)Горщик каші                                            в) «Про зоряний Віз» 

11.Установіть відповідність між рисами характеру та героями казки «Мудра 
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дівчина»: 

1) багатий брат                                           а)розумність, кмітливість 

2) Маруся                                                    б)жадібність, нерозумність 

3) пан                                                           в)пихатість, жорстокість 

Тестування з теми «Літературні казки» 

1.Знайдіть четверте «зайве» 

а) «Летючий корабель» ; 

б) «Цар Плаксій та Лоскотон» ; 

в) «Фарбований Лис» ; 

г) «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». 

2.Хто є автор казки «Цар Плаксій та Лоскотон»? 

a) І. Франко; 

б) В. Симоненко; 

в) Г. Малик. 

3.Кого з героїв немає в казці «Хуха – Моховинка»? 

а) лісника; 

б) кози Марти; 

в) Хо-суховика. 

4.Де жила Моховинка після того, як злий дід зруйнував її оселю? 

а) у підвалі; 

б) у хліві; 

в) на горищі. 

5.Кого з героїв немає в казці «Фарбований Лис»? 

а) Ведмедя; 

б) Зайчика – побігайчика; 

в) Кабана. 
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6.Як звалися сини царя Плаксія із казки «Цар Плаксій та Лоскотон»? 

а) Плакси; 

б) Плаксуни; 

в) Плакуни. 

7.Хто у Недоладії був без голови? 

а) Недороль; 

б) Недочеревик; 

в) Перший Недорадник. 

8.Яку першу справу доводить до кінця Алі з казки Г. Малик «Незвичайні 

пригоди Алі в країні Недоладії»? 

а) пришила крильце бабці; 

б) вишила квітку; 

в) врятувала бджолу. 

Завдання 9 – 4 бали. 

9.Укажіть, кому що належить: 

1.Червоний ковпачок                        а) Недоштаньку 

2.Залізний шолом                              б) Недопопелюшці 

3.Кімната без телефону                    в) Недочеревику 

4.Дерев’яний черевичок                   г) Недожденю 

                                                            д) Недораднику 
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Додаток Б 
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Додаток В 
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Додаток Г 
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Додаток Ґ 
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Додаток Д 

 


