
KRU/UKR2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 70 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 56 bodů.  

 

1. Zaškrtněte řadu písmen pouze ukrajinské abecedy. Зазначте шерег літер тільки української 

абетки.            3b 

є, і, ї, ґ, 

а, ы, з, и, 

у, ъ, ю, ж, 

й, ъ, ы, с, 

о, я, ъ, в, 

 

2. Vložte správná slova: pondělí, středa, pátek, sobota, neděle. Bставте потрібне слово: 

понеділок, середа, п`ятниця, субота, неділя.       5b 

Наприклад: Сьогодні є вівторок, другий день тижня. 

Сьогодні є понеділок, перший день тижня. 

Вчора була субота, шостий день тижня. 

Сьогодні є середа, третій день тижня. 

Завтра буде неділя, сьомий день тижня. 

Сьогодні є п`ятниця, п'ятий день тижня. 

 

3. Vytvořte otázky pomocí slov: kdy, kde, kdo, proč. Утворіть питання за допомогою слів: 

коли, де, хто, чому, яка.         10b 

Володимир говорить українською мовою. - Хто говорить українською мовою. 

Влітку школярі відпочивають. – Коли відпочивають школярі. 

Місто Київ знаходиться на річці Дніпро. – Де знаходиться місто Київ.  

Вона була весела. – Яка вона була. 

Вітя захворів і не був у школі. – Чому Вітя не був у школі. 

 

4. Potrhněte správná zájmena. Підкресліть потрібні займенники.    5b  

Я / мені / собі смакує борщ. 

Ви / ти / я піду у кіно. 

Він / ти / я пишеш книгу. 

Я куплю ти / вона / собі підручник. 

Вона / я / ти миє руки 

 

5. Vytvořte záporné věty pomocí záporných částic. Утворіть заперечення за допомогою часток 

ні, не.            5b 

Наприклад: Я навчаюся у Остраві. Ні, я не навчаюся у Остраві.  

Мені смакує кава. – Ні, мені не смакує кава. 

Я люблю подорожувати. – Ні, я не люблю подорожувати. 
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Він сидить вдома. – Ні, він не сидить вдома. 

Дівчина готує обід. – Ні, дівчина не готує обід. 

Мені дали книгу. – Ні, мені не дали книгу. 

 

6. Napište správné předložky ve větách. Hапишіть справний варіант прийменника у реченнях. 5b 

Микола купається у воді. 

Ольга навчається у школі. 

Родина відпочивала на морі. 

Біля вікна сиділа бабуся. 

У Київі, під землею є метро. 

 

7. Napište správnou variantu. Напишіть справний варіант.     5b 

Старий козак грав на бандурі. 

У парку росте зелена липа. 

В мене веселий сусід. 

Це була велика книга. 

Вікно було чисте.  

 

8. Vyberte správné číslovky ve větách. Виберіть потрібні числівники у реченнях.  5b 

Вчора був перший/один день тижня. 

В мене є два/другий брати. 

П'ятниця це п'ять/п'ятий день тижня. 

В тижню є сім/сьомий днів. 

Василь у всьому є один/перший. 

 

9. Utvořte množné číslo podstatných jmen (plurál). Напишіть іменники у множині.  10b 

Книга  книги     Трактор  трактори 

Телефон  телефони    Вчитель  вчителі 

Рука  руки      Правило  правила 

Вікно  вікна     Свято  свята 

Рослина  рослини     Торт  торти 

 

10. Utvořte přítomný čas sloves (1. a 2. osoba). Утворіть теперішній час дієслів (1 i 2 особа). 

Наприклад: Писати  пишу  пишеш       12b 

 

Читати  читаю - читаєш 

Мовчати  мовчу - мовчиш 

Кричати  кричу - кричиш 
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Вірити  вірю - віриш 

Жити  живу - живеш 

Варити  варю - вариш 


