Діагностичні методики
для визначення готовності
учнів до навчання в
1-му класі гімназії
Варіант 1
Прізвище та ім’я______________________________________
Вік___________
Завдання 1
Підкресліть два слова, що визначають задане поняття.
Наприклад, до слова «річка» пропонуються такі слова: «берег , риба,
рибалка, болото, вода». Без чого не існує річка? Правильна відповідьберег та вода.
Сад (дерева, сторож, паркан, слива, грунт)
Газета (папір, фотографія, оголошення, інформація, реклама)
Завдання 2
Виберіть слово, яке чимось відрізняється від інших та закресліть
його.
Кефір, ковбаса, вершки, сметана,сир
Старезний, старий, зношений, маленький, дряхлий
Поступово, скоро, швидко, поспішно, квапливо.
Завдання 3
У цьому завданні уявно побудуйте речення: якщо.., то… Виберіть
те слово, яке, на вашу думку, підходить найбільше, та підкресліть
його. Наприклад, якщо цукор – солодкий то лимон - кислий
Плащ – ґудзик
Черевик - …(кравець, магазин, нога, шнурок, ходити)
Пісня - композитор
Картина - …(фарби, сліпий, художник, малюнок, стіна)
Струм - дріт
Пара - …(кран, тепло, вода, труба, кипіння)
Завдання 4
Продовжітьряд чисел, написавши наступне число
6
13 20 27 34 …
2
6
3
7
4
…

Завдання 5
а) Дідуся звати Григорій Васильович, його онука – Андрій
Віталійович. Як звуть батька онука?
б) У коробці було 2 червоних і 2 зелених олівці. Художник узяв 3
олівці. Скільки олівців кожного кольору могло бути у художника?
в) Два автомобілі їхали по дорозі і проїхали 120 км. Скільки
кілометрів проїхав кожний автомобіль?
Завдання 6
а) Креслення в першій частині ряду складають певну послідовність. В
наступній частині ряду знаходиться креслення, яке продовжує ряд і
повинно стояти замість знака питання.

б) Малюнки у рамці разом складають певний порядок. Знайдіть
малюнок, який підходить замість знака питання в рамці.

в)
Завдання 7
Доповніть прислів’я словами з дужок, потрібне слово підкресліть.
Поясніть, як ви розумієте дані прислів’я.
1. Вчення – світ, а невчення – ( канікули, двійка, тьма)
2. Слово — не горобець, вилетить — (не наздоженеш, не спіймаєш, не повернеш)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

