
 

 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА-КОНКУРС  

ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

«О слово рідне! України слава!» 

до Дня української писемності та мови 
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КОНКУРС №1  «МОВНЕ АСОРТІ» 

 

Завдання:  Учаснику  будуть запропоновані питання, на які необхідно дати 

відповідь. Якщо учасник  не дає відповіді, то це питання не зараховується. За 

кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.  

 

Оцінювання: від 1 до 20 балів. 

Питання:  

 

1. Скільки букв в українському алфавіті?  

2. Назвіть останній відмінок української мови.  

3. Замініть фразеологізм викинути з голови  одним словом-синонімом.  

4. Скільки голосних в українській мові?  

5. Поставте займенник «себе» в Н.в.  

6. Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових частин? 

7. Скільки звуків у слові «кущ»?   

8. Яка буква в українській мові не має відповідного звука? 

9. Рід іменника «сирота».  

10. Головні члени речення.  

11. Поставте у кличний відмінок слово «юнак»  

12. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його?  

13. Чуже мовлення, передане дослівно.  

14. Дослівно наведений уривок з якогось тексту.  

15. Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків.  

16. Назвіть знак, що позначає роздільну вимову.  

17. Що вивчає розділ про мову «Морфологія»?  

18. Розділ науки, який вивчає звуки.  

19. Поставте дієслово «вигукувати» у наказовий спосіб.  

20. Поставте іменник «мати» у М.в.  

 

Питання: 

 

1. Назвіть слова з префіксом -прі.  

2. Скільки звуків у слові «ходжу»?  

3. Частина слова без закінчення.  

4. Державна мова України?  

5. Як називаються літери, що записані у певному порядку?  

6. Слова, що мають багато значень?  

7. Слова, що мають спільний корінь?  

8. Словник, з якого дізнаємося значення слова?  

9. Який знак ставиться в кінці розповідного речення?  

10. Частина слова перед коренем?  

11. Розмова двох осіб? 

12. Слова з протилежним значенням. 
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13. Перша буква у власній назві. 

14. Скільки -н- у слові незрівнянний. 

15. Префікс у слові прекрасний. 

16. Займенник з однієї букви. 

17. Розділ науки про правопис. 

18. Частина мови слова «зошит». 

19. Власний життєпис. 

20. Стиль підручника. 

 

КОНКУРС №2 «РЕДАКТОР» 

Завдання: відредагувати словосполучення. 

 

Оцінювання:  від 1 до 7 балів. 

 

• Зробити слідуючим  чином   

• Відмінити процедуру   

• Улетіти в теплі краї  

• Відкрити очі  

• Лєснічна площадка  

• Різка біль  

• Зустрічаємося по суботам   

• Потерпіти поразку  

• На протязі години  

• Я не маю мєлочі  

• Підняти важливе питання  

• Обсудити проблему  

• Повістка дня  

• Отримати освіту  

 

КОНКУРС №3 «ВГАДАЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ»  

 

Завдання:  відгадати за підказками фразеологізм і пояснити його значення.  

 

Фразеологізми: 

 

У поті чола  Зробити з мухи слона  

Умивати руки  Тягти за язик  

Задирати носа  Тримати язик за зубами  

Прикусити язика  Дати гарбуза  

Вилазити боком  Товкти воду в ступі  
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КОНКУРС №4  «СЛОВНИКАР» 

 

ЗАВДАННЯ:   З поданого слова «милозвучність»  утворити якомога більше 

слів. На обдумування учасникам дається дві хвилини, а далі кожен учасник по 

черзі записує слова.  

 

КОНКУРС №5  «СКАЖИ  БЕЗ  ЗАТРИМКИ» 

 

Завдання : Назвати по черзі   без затримки антоніми до запропонованих слів.  

 

Сміятися                               Прокинутися  

Активний  Вітатися  

Корисний                   Хвалити  

Хворіти  Щедрість  

Захід  Оптиміст  

Ганьба  Мирний  

Минуле  Зачин  

Згадати  Бадьорість  

Працьовитий   

 

КОНКУРС №6  «ВІДГАДАЙКО».  

Завдання: відгадати загадку. 

 

1. Який молочний продукт стане злаком, якщо прочитати його справа наліво?  

2. Одного батька і одної матері дитина, а нікому з них не син.  

4. Префікс від слова перенести, корінь від слова. 

5. Корінь від слова квітка, суфікс від слова вудочка, закінчення від слова зірка. 

6. Що в людині найшвидше?  

7. Летів гурт голубів і стояло три дуби, як сядуть по два – один дуб гуляє, а як 

сядуть по одному, то дуба не вистачає. Скільки було голубів?  

8. З якої миски не можна наїстися?  

9. Що іде, не рухаючись із місця?  

10. Завжди в роті , а не проковтнеш.  

11.  Мовчить, а сто дурнів навчить. 

12. Біжить, біжить, не оглядається . 

13.  Коли дурень розумний?  

14. Що треба для обіду?  

 

КОНКУРС №7  «І ЧУЖОГО НАВЧАЙТЕСЬ,  

                                 Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ...» 

 

Завдання : Дібрати до запозичених слів українські відповідники.  

 

Оцінювання:  від 1 до 7 балів 
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1. Віраж  /     

2. Акцент  /    

3. Журнал /    

4. Вояж    /     

5. Монстр /    

6. Юрист   /   

7. Егоїст   /  

8. Асортимент  /  

9. Деградація  /  

10. Аплодисменти  /  

11. Унікум /   

12. Кафе /   

13. Блондинка /  

14. Дисципліна /  

 

 

КОНКУРС №8  « ЦІКАВИЙ НАГОЛОС» 

 

Завдання: правильно наголосити слова. 

 

 

Слова: 

 

Спина, каталог, випадок, течія, піцерія, сільськогосподарський, посередині, 

зручний, підлітковий, маркетинг, квартал, начинка, корисний, разом, русло, 

заробіток, вимога, жалюзі, металургія. 

 

КОНКУРС №9  «СКЛАДИ  ПРИСЛІВ’Я» 

 

Завдання:  правильно складіть усі три вислови.  

 

Прислів’я: 

 

Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. 

Зароблена копійка краща за крадений карбованець. 

М'які слова і камінь крушать. 

Маленька праця краща за велике безділля. 

Шабля ранить тіло, а слово — душу. 

Слово до слова — зложиться мова. 
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КОНКУРС № 10  «ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ» 

 

Завдання:  виразне читання поезії або пісні, інсценізація  уривків із 

літературних творів. 

 

 

КОНКУРС ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ (ДОДАТКОВИЙ)  

 

Завдання: дати правильну відповідь. 

 

1. Помилка в правописі. 

 

2. Що стоїть перед коренем. 

 

3. Слова, близькі за значенням. 

 

4. Остання літера алфавіту. 

 

5. Числівник сорок в місцевому відмінку?  

 

6. Скільки складів у слові грамотний? Назвіть їх.  

 

7. Який розділ науки про мову вивчає стійкі сполучення слів?  

 

8. Якою частиною мови виступає слово хворий у реченні: Хворий чоловік 

попросив принести щось попоїсти.  

 

9. Що означає фразеологізм крутити носом?  

 

10. Чи відбувається спрощення у слові кістлявий?  

 

11. Скільки букв т пишемо у слові брутто?  

 

12. Скільки глухих звуків у слові копито?  

 

13. До якої відміни належить іменник мати?  

 

14. Якого часу дієслово працюю?  

 

15. Скільки в українській мові звуків?  

 

16. Що означає фразеологізм пустити півня?  

 

17. Який дзвінкий звук відповідає глухому?  
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18. Який корінь у слові жовтуватий ?  

 

19. Якого часу дієслово йтиму?  

 

20. Словниковий склад мови  

 

21. Влучний вираз  

 

22. Найбільша одиниця мови. 

 

23. Знак у кінці питального речення. 

 

 

 

 


