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Директор гімназії №172 «Нивки»
_______ Г. Новоселецький

Конкурсні завдання для проведення співбесіди за курс початкової школи
з учнями, які вступають до 5-го класу гімназії №172 «Нивки»
Варіант 1
Українська мова
1. Встав пропущені букви.
За нашим с…лом ро…кинувся ш…рокий став. Схилились над ним дві
молоденькі бері…ки. Стрункі, в…сокі, білокорі. Заглядають у воду і м…луються
своєю красою. Вітер ро…чісує їм з…лені коси.
М…нуло літо. Не помітили берізки, як підкралася до них та…мнича осінь.
Всього ____ \ 5.
2. Постав, де треба, апостроф.
Під…їзд, під…водний, під…йомний, роз…відник, роз…єднати, по…яснити,
подвір…я, бур…я.
Всього ____ \ 4.
3. Постав слова у відповідній формі.
Вибрав для (він )________________ , одержала від (ми) ___________
Звернутися до ( вона ) ____________, запрошувати (ви) ___________ .
Всього ____ \ 2.
4. Добери прислівники, якими можна замінити подані вирази.
Рукою подати -- __________________
Повзе як черепаха -- ______________
Всього ____ \ 1.
Загальна кількість балів ___ \ 12.
Математика
Виконай завдання, дай відповідь на запитання. Відповідь запиши поряд.
№
1
2.
3.
4.

Завдання
Знайди суму чисел 354 і 38.
Знайди частку 68 і 17 чисел.
Число 130 збільш у 8 разів.
Число 860 зменш на 18.

Відповідь

Всього ____ \ 2.

5.
6.
7.
8.

Невідоме число збільшили на 325. Одержали число
700. Знайди невідоме число.
Стрічку довжиною 7дм 2 см розрізали на 4 рівні
частин. Яка довжина однієї частини?
Запиши число, яке дорівнює 3/4 від 1 тони.
Периметр квадрата 80 см. Яка його площа?
Всього ____ \ 4.

Маса одного яблука 120 г, другого – 110 г, а
третього – 130 г. Яка середня маса одного яблука?
10. У магазині першого дня продали 150 коробок
цукерок, другого дня – 170 коробок. За другий
день вторгували на 600 грн. більше, ніж першого.
Яка ціна однієї коробки цукерок?
11. За 20 сек. мурашка подолала відстань 400 мм. Яку
відстань вона подолає за 1 хв.?
9.

Всього ____ \ 6.
Загальна кількість балів ___ \ 12.

