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1. Позначте три рядки, у яких прийменник «в» на місці пропуску слід уживати в 

усіх словосполученнях  

А побувати … Львові, квітник … саду, покласти … узголів’я  

Б поїхати  … відрядження, птах … небі, купити … аптеці 

В поїхати … Київ, експонати … музеї, навчатися … ліцеї 

Г приведення … відповідність, участь … форумі, приміщення … університеті 

Д навчатися … училищі, плавати … річці, спитала .. батька 

Е служити … армії, галявина … лісі, поїхали … Умань 

 

2. Увідповідніть фразеологізм із його синонімом. 

Синонім                                                                      Фразеологізм 

 А зарубати на носі                                

 Б за версту почути                                

 В плескати язиком                                

 Г рота не розкрити                                

 Д пускати бісики 

 

1 ні пари з вуст 

2 теревені правити 

3 грати очима 

4 намотати на вус 

 

3. Позначте три рядки, у яких правильно написано всі слова 

А левада, кишеня, мережево  

Б серпанок, побачиння, палиця 

В морозиво, марево, метушня 

Г криниця, мерихтіння, шелест 

Д примружити, пред’явити, привід 

Е віддзвеніти, щоденник, численний 

 

4. Увідповідніть спільнокореневі слова 

А росяний                  

Б тихий                      

В полегшати              

Г земля                       

Д рослий 

 

1 легкість     

2 тиша 

3 підземний 

4 роса 

 

5. Позначте три рядки, у яких без знака м’якшення на місці пропуску треба писати 

всі слова 

А хар..ківський, велетен…ський  

Б прес-пап..є, ковал..ський 

В миш..як, хустин..ці 

Г київс…кий, , перелл..ється 

Д зачиняєт…ся, уман..ський 

Е дев’ят…сот, млин…ці 

 



6. Розгляньте малюнок. Правильними відповідями на запитання «Котра година?» 

будуть усі, ОКРІМ  

         5.45 

А п’ята година сорок п’ять хвилин  

Б за чверть шоста  

В п’ятнадцять хвилин до шостої 

 Г за п’ятнадцять хвилин шоста  

Д п’ять годин сорок п’ять хвилин 

 

7. Позначте три рядки, у яких є слова, вжиті в переносному значенні  

А веселий березень, веселий хлопець; 

Б срібні сережки, срібний посуд; 

В кришталева мрія,  кришталева ваза; 

Г чиста кімната, чиста вода; 

Д залізний характер, залізний дах 

Е дерев’яні меблі, дерев’яні вироби 

 

8. Доберіть приклад до кожного типу складного речення 

Тип складного речення  

1 складносурядне 

2 складнопідрядне 

3 безсполучникове 

4 складне з різними видами зв’язку 

      Приклад речення  

А Людський мозок утворюють дві півкулі, кожна з цих половин має свої функції.  

Б Ліва півкуля відповідає за логіку й мову (думає), а права пов’язана з інтуїцією та 

творчою уявою.  

В Саме уява є джерелом нескінченного потоку ідей та óбразів, що потім розвиваються. 

Г Уява оперує óбразами, і саме цей дар люди не використовують, а ті, які навчилися це 

робити, сприймають світ творчо.  

 Д Отже, використайте уяву, цей дар природи, для досягнення успіху, для зміни світу на 

краще, для позитивного погляду на життя. 

 

9. Доберіть приклад до кожного типу складного речення. 

Тип складного речення 

1 складносурядне 

2 складнопідрядне 

3 безсполучникове 

4 з різними видами зв’язку 

Речення: 

А Поняття «дрес-код» прийшло до нас із Великої Британії, що відома своїм 

консерватизмом і суворими правилами публічної поведінки. 

Б Дрес-код – це рекомендації й правила хорошого тону, утілені в певному стилі одягу й 

аксесуарів. 



В Зараз дрес-код на роботі або на вечірці вже мало кого дивує: він є радше 

підтвердженням дотримання корпоративної етики чи лояльності одного стосовно інших. 

Г Ба більше, одяг ділової людини нині став символом успіху й достатку, дрес-код 

започаткував у моді новий напрям, що охопив практично всі верстви населення 

розвинених країн. 

Д Правильно вибирати одяг – це своєрідне мистецтво, і тому основи дрес-коду часто 

вивчають у багатьох закладах освіти та великих корпораціях. 

10.  З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово). 

(1)Сьогодні важко й уявити, що відносно недавно – якихось (2) сорок (3)років тому – чи не 

головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі (4) була не рок-

музика, а таки поезія. 

А іменник  

Б числівник 

В займенник 

Г прислівник  

Д дієслово 

 

11. З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово.  

Член речення 

1 підмет      

2 додаток     

3 означення    

4 обставина    

         

 

 

 

 

 

 

Приклад речення 

А Як кажуть у народі, життя прожити – 

не поле перейти.  

Б Андрій зупинився на хвилину, а потім 

швидко побіг на вокзал. 

В Як виховує людину найменша 

можливість зробити добро!  

Г Батьки повинні навчити дитину 

долати життєві перешкоди.  

Д Музика надихала його з дитинства, 

кликала у невідомі далі. 

 

12. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом. 

Вид односкладного речення 

1 означено-особове      

2 неозначено-особове     

3 безособове             

4 називне                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад речення 

А Не тікай від мене у світ своїх ілюзій.  

Б У житті таке буває тільки раз.  

В Гаслом завзято нас кличуть уперед.  

Г Войовничих гетьманів стара булава...  

Д Один лиш раз на все життя не 

вистачає каяття. 

 

 

 

 

 

 



 

13. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово).  

(1)Зазвичай останнє, що (2) я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю (4) історію 

пошуків, хай би  що шукав.  

А займенник  

Б іменник  

В форма дієслова (дієприслівник) 

Г прислівник  

Д форма дієслова (дієприкметник) 

 

14. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:   

А Необхідно терміново приймати міри.   

Б  Людське взаєморозуміння досягається важко, а втрачається легко.  

В  Дослідження проводяться в області економіки.  

Г  Учень позначив вірну відповідь у бланку. 

Д  Виконати завдання протягом наступної години. 

Е  Мета кожної нації – суверенна держава. 

 

15. Позначте чотири словосполучення, які утворено правильно: 

А  попередити Василюк Степана Олександровича 

Б  поговорити про Петренка Микиту Андрійовича 

В  отримати від Ігоря Романовича Захарчук 

Г  пишатися Ковік Світланою Дмитрівною 

Д  надати Хиленко Анжелікі Віталіївні 

Е  нагородити Сибіркіна Артема Івановича 

Ж запросити Ковалевську Антоніну Петрівну 

 

16. Позначте чотири літери (від А до Е), на місці яких треба вжити розділовий знак: 

Якби хто хотів почути голос самого вітру (А) то мусив би піти йому назустріч (Б) і 

зупинитися посеред степу. Тут (В) безумовно (Г) ніщо (Д) не приєднається до його голосу 

(Е) ніщо не стане на заваді.   

 

17. Доберіть до іншомовних слів (1–5) українські відповідники (А–Е): 

1 авангардний 

2 абсурд 

3 автономія 

4 аплодисменти 

5   аргумент 

 

  

А оплески 

Б самоврядувня 

В доказ 

Г поважний 

Д передовий 

Е Безглуздя 

 

18. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:  

А  зазначити позицію стосовно проблеми   

Б  ухвалити рішення щодо оголошеного питання  

В  почати обговорення по різним питанням 

Г  висловитися по зазначеній проблемі  

Д  домовитися із друзями про зустріч  

Е  говорити на українській мові 



 

19. Позначте три словосполучення, які відповідають нормам культури мови:  

А вільна вакансія 

Б сучасні методи 

В ефективна робота 

Г перший дебют 

Д виконаний проєкт 

Е найновіші новини 

 

20. Позначте три речення, які потребують виправлення:  

А  Секретар, друкуючи оголошення, прикріпив його на дошці.  

Б  Оголошення, надруковане секретарем, прикріпилося на дошці.  

В  Секретар, друкуючий оголошення, прикріпив його на дошці.  

Г  Секретар, який надрукував оголошення, прикріпив його на дошці.  

Д  Надрукувавши оголошення, секретар прикріпив його на дошці.  

Е  Оголошення, надруковане секретарем, було прикріплене на дошці.  

 

21. Установіть відповідність 

Назва твору 

1. «Слово про похід Ігорів» 

2. «De libertate» 

3. «Бджола та Шершень» 

4. «Всякому місту – звичай і права» 

            

 

 

 

Ідея (мотив) 

А праця має стати для людини 

природною потребою 

Б щасливий той, хто має чисте сумління 

В заклик до єднання для спільної 

боротьби проти ворогів 

Г воля – найцінніше багатство, 

уславлення Б. Хмельницького 

Д ідея єдності людини і природи 

 

22. Установіть відповідність між дійовою особою з твору І. Котляревського «Наталка 

Полтавка» та вчинком 

1 Возний            

2 Виборний        

3 Микола            

4 Петро                                          

 

 

 

 

 

А допомагає за винагороду владнати 

«сердечне діло» 

Б  просить Терпелиху благословити 

молодих 

В  розповідає Наталці про повернення її 

коханого 

Г  співає пісню «Віють вітри, віють 

буйні» 

Д  віддає Наталці зароблені гроші 

 

23. Установіть відповідність між сюжетним елементом і подією в творі Т. Шевченка 

«Катерина» 
Сюжетний елемент 

1 зав’язка                                               

2 розвиток дії                                        

3 кульмінація                                        

4 розв’язка                                                                                                      

 

 

 

 

 

Подія 

А вигнання зганьбленої Катерини з дому 

Б звернення до дівчат бути обачними в 

кохання 

В самогубство Катерини 

Г випадкова зустріч Катерини з Іваном на 

чужині 

Д знайомство  та кохання Катерини з 

москалем 

 



  

24. Установіть відповідність між дійовою особою з твору П. Куліша «Чорна рада» та 

вчинком 

1 Петро Шрам                     

2 Кирило Тур                      

3 Божий чоловік                 

4 Іван Брюховецький    

 

 

 

А хоче врятувати ув’язненого Сомка 

ціною власного життя 

Б рятує викрадену Лесю 

В лікує зіллям і молитвою хворих 

Г здобуває владу безчесним шляхом 

Д планує позаводити чесні суди, школи, 

академії 

 

25. Установіть відповідність між сюжетним елементом і подією в творі І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім`я»  
Сюжетний елемент                        

1 експозиція                          

2 зав’язка                               

3 розвиток дії                        

4 кульмінація                                                      

 

 

 

Подія 

А сватання й одруження Карпа з Мотрею 

Б розмова Карпа і Лавріна про 

одруження 

В всихання груші 

Г сварка через грушу 

Д лікування Омелька Кайдаша бабою 

Палажкою 

 

26. Установіть відповідність між автором та його твором 
1 Панас Мирний                          

2 Іван Франко                              

3 Михайло Коцюбинський         

4 Ольга Кобилянська                   

5 Леся Українка                                                                         

 

 

А «Тіні забутих предків»    

Б «Мойсей» 

В «Мартин Боруля» 

Г «Лісова пісня» 

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Е «Меланхолійний вальс» 

 

27. Установіть відповідність між автором та його твором 
1Валер`ян Підмогильний   

2 Юрій Яновський          

3 Павло Тичина               

4 Володимир Сосюра     

5 Микола Хвильовий     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А «Майстер корабля» 

Б «О, панно Інно…» 

В «Я (Романтика)» 

Г «Місто» 

Д «Маруся Чурай» 

Е «Любіть Україну!» 


