
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка
Калуської міської ради Івано-Франківської області

ЗАВДАННЯ
на конкурсне випробування з математики 

для учнів, які вступають до 1(5) класу 
(2019 рік)

1. Виконай обчислення, записавши всі дії.
26 488 : (307 • 82 -25  088)+ 1 711 =

(4 бали)
2. Розв’яжи рівняння.

4 -(1 2 3 -5  • х) = 332
(З біии)

3. Виконай обчислення.
1) 5 м 3 см • 12 =
2) 2 т 4 ц 5 к г - 1 т 8 ц 8 к г  =
3) 3 год 14 хв 45 с + 2 год 49 хв 23 с =
4) 8 т : 32 кг =

(4 бали)
4. Розв’яжи задачу.

Із двох сіл, відстань між якими 130 км, одночасно назустріч один одному 
виїхали два вершники. Перший вершник рухався зі швидкістю 12 км/год. З 
якою швидкістю рухався другий вершник, якщо вони зустрілися через 5 годин 
після виїзду?

(З бали)
5. Розв’яжи задачу.

Площа прямокутника 24 см2, а його довжина 4 см. Знайди сторону квадрата, 
периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

(З бали)
6. Розв’яжи задачу.

Іван, Назар та Марія отримали разом 49 відмінних оцінок із математики.
З в 4

Відомо, що Іван отримав -  усіх відмінних оцінок, Назар -  - решти. Скільки 
відмінних оцінок із математики отримала Марія1?

(5 балів)
7. Поміркуй і запиши відповідь.

У господаря живуть гуси і кролики. Усього в них 11 голів і ЗО лап. Скільки 
гусей і скільки кроликів живе у господаря?

(2 бали)



Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка
Калуської міської ради Івано-Франківської області

ЗАВДАННЯ
на конкурсне випробування з української мови 

для учнів, які вступають до 1(5) класу 
(2019 рік)

Частина друга. Граматичне завдання (12 балів)

1. Добери й запиши іменник до кожного рядка слів, які його 
характеризують.
Глибока, придорожня, копана, дерев’яна 
Прохолодна, чиста, студена, прозора

(1 бал)

2. Перепиши займенники, добери й запиши іх початкову форму.
Мною -  
Нам -  
Вас -  
Т обі- 
Ними -

(1 бал)

3. Відредагуй словосполучення та запиши правильно.
Більша половина 
Приймати участь 
Любе питання 
Відкрити двері 
Слідуюча зупинка

(1 бал)

4. Спиши дієслова, уставляючи пропущені букви е (є) або и (і).
Кле...мо, скаж...ш, круг...те, вивч...мо, переход...ш, ПИШ...Ш, ПОМІТ...Ш, 

стан.. .мо, встига.. .мо, перемож.. .те
(2 бали)

5. Перепиши речення та підкресли граматичну основу в кожному.
На ринку купую овочі, фрукти, смаколики.
Весну люблять діти й дорослі.

(1 бал)



6. Запиши слова, зашифровані в ребусах.

НЕ
РО + ГА

СТИ
(1 бал)

7. Запиши приклад словами, уставляючи до наведеного речення пропущені 
числівники.
52 -33  = 19
Від ... відняти ... дорівнює .. . .

(1,5 бала)

8. Придумай та запиши 4 різних іменники в називному відмінку, які 
можна помістити в наведену таблицю (таблицю не креслити).

М
М

М
М

(1 бал)

9. Запиши відмінок підкресленого слова в реченні.
На підвіконня сіла сіра пташка і заспівала.

(0,5 бала)

10. Склади й запиши одне речення, де були б ужиті іменники чоловічого, 
жіночого і середнього роду.

(1,5 бала)

11. Напиши імена своїх батька та матері у  кличному відмінку.
(0,5 бала)



ЗАВДАННЯ
на конкурсне випробування з математики 

для учнів, які вступають до 5 класу 
(2020 рік)

Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка
Калуської міської ради Івано-Франківської області

1. Виконай обчислення, записавши всі дії.
(2 010 -32 -  62 685): 15 + 1 911

4 бали

2. Розв’яжи рівняння.
( 7 - х +  734): 4 =  201

4 бали

3. Порівняй, відповідь обґрунтуй.
1) 270 м і -  км
' 5

. 1
2) 2 год і -  доби

3) 2 т 32 кг і 21ц
5 балів

4. Розв’яжи задачу.
Учні посадили 465 кущів троянд: 9 рядків по 33 кущі в кожному і 
декілька рядків по 24 кущі. Скільки всього рядків троянд посадили 
учні?

6 балів

5. Розв’яжи задачу.
Площа прямокутника 120 см2, а його довжина 3 дм. Знайти периметр 
квадрата, сторона якого дорівнює ширині прямокутника.

5 балів



Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка
Калуської міської ради Івано-Франківської області

ЗАВДАННЯ
на конкурсне випробування з української імови 

для учнів, які вступають до 5 класу 
(2020 рік)

1. Поясни значення фразеологізмів.
Крокодилячі сльози -  
Клювати носом -

2 бали

2. Напиши правильно слова.
М(м)олочний Ш(ш)лях, св..ято, об.лзд, промін..чик, фу..бол, кі..ті, в/зимку.

2 бали

3. Постав слова в орудному відмінку однини.
Межа, мати, радість, піч.

4. Розбери слова за будовою.
Пришкільне, лікарка, премудрий.

2 бали

2 бали

5. Запиши слова фонетичною транскрипцією.
Яблуко, щука, зіллячко.

6. Допиши до поданих слів антоніми.
Густий -
Радість -  
Низько -

З бали

З бали

7. Підкресли граматичну основу в реченні, надпиши частини мови.
Високо в небі співає маленький жайворонок і перебирає сонячні струни.

4 бали

Н. Напиши текст-роздум на тему «Чому я хочу навчатися в гімназії» 
(4-5 речень).

6 бапів


