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Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (українська мова) 

1. У якому рядку всі приголосні тверді? 

А cадовод, складність, князювати, капітальний 

Б ковзати, стежинка, саджати, переклад 

В козак, льодяний, апельсин, розумний 

Г берег, вечірка, горіховий, друкар 

2. Укажіть прислів’я, до складу якого входять антоніми. 

А Від користі серце кам’яніє. 

Б Мудрий не дасть за ніс водити. 

В Ученому – світ, а невченому – тьма. 

Г Золото в очі блищить. 

3. Укажіть пару слів, у яких є однакові звуки. 

А дятел, дубок 

Б злива, льодок 

В клен, липа 

Г сіль, слива 

4. Визначте рядок, у якому в усіх словах пишеться літера е. 

А пр..зидія, характ..ризувати, поч..нати, озер..чко 

Б ч..рнило, пов..рнути, веч..ря, щ..тина 

В розст..лити, пр..дтеча, пр..зирство, ч..рнетка 

Г колиш..ться, захоч..мо, захист..мо, напиш..ш 

5. Укажіть, у якому рядку всі прикметники пишуться через дефіс. 

А загально/освітній, гіркувато/солоний, навчально/виховний 

Б західно/європейський, політико/економічний, м’ясо/молочний 

В північно/західний, червоно/гарячий, вічно/юний 

Г віце/президентський, темно/синій, парашутно/десантний 

6. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з нн. 

А гарматий, курортий, деий, страше..ий 

Б глиби..ий, безумі..ий, патефо..ий, свяще..ий 

В сумлі..ий, колі..ий, жада..ий, осі..ій 

Г натхне..ий, сторо..ій, ці..ий, шале..ий 

7. Визначте синонімічний ряд. 

А говорити, казати, мовити, мовчати  

Б розмовляти, гомоніти, балакати, розливати 

В сміятися, хихикати, реготати, шкірити (зуби) 

Г обов’язково, напевне, давно 

 

                    



8. Укажіть слово, у якому є закінчення. 

А соромляться 

Б метро 

В розповісти 

Г слизько 

9. Укажіть, у якому рядку всі іменники утворені одним і тим самим способом. 

А товстун, мудрість, хлібина, дешевизна 

Б прадід, безпорядок, подорожник, прибудова 

В холодок, заздрість, снігопад, відліт 

Г лісостеп, розбудова, знання, від’їхати  

10. До іменників першої відміни твердої групи належать іменники … . 

А жіночого роду з нульовим закінченням та основою на твердий приголосний 

Б чоловічого роду з нульовим закінченням та основою на твердий приголосний 

В жіночого і чоловічого роду з основою на твердий, крім шиплячого, приголосний та 

закінченням – а 

Г середнього роду 

Рівень ІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (українська мова) 

Перепишіть слова, замість крапок поставте потрібні букви, розкрийте дужки і зніміть риски. 

Жи..єво/важливий, (полу)мисок, плодово/овочевий, роздивився/таки, (пів)Києва, 

(Ш,ш)евченкова земля, будь/якого, механіко/металургійний, (К,к)арпа..кі (Г,г)ори, пів/острів, 

військово/зобов..язаний, (Б,б)абин (Я,я)р, серде..ний (бідний), боягу..тво, контр/революція.  

Рівень ІІІ. Відкрите завдання з короткою відповіддю (українська література) 

У поданих завданнях допишіть слово, словосполучення чи дату замість крапок. 

1. Троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу 

називається … . 

2. … – жанр ліро-епічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики 

з драматичним сюжетом. 

3. Псевдонім Марії Олександрівни Вілінської – … . 

4. Повна назва роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть … ?  

5. Співзвучність закінчень слів у віршових рядках називається … . 

 

Варіант 2 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (українська мова) 

1. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звука? 

А боягуз, злюка, боєць, хрящ  

Б кольє, коляда, розіб’ю, зоря 

В пояс, вояж, сум’яття, велюр  

Г заєць, в’юн, віяло, п’єса 

2. У якому рядку слова є синонімами до слова метелиця? 

А сніг, вітер, мороз, зима  

Б сніговиця, хуртовина, віхола, завірюха 

В січнева, остання, вечірня, зимова  

Г сніговий, снігопад, снігурка, снігозбирач 

3. Укажіть рядок слів, у вимові кожного з яких спостерігається явище уподібнення приголосних? 

А смужка, боротьба, здійснити, кішка  

Б низка, молотьба, зсипати, миска 

В вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути  

Г стежка, сказати, зцементувати, грушка  

4. Виділіть рядок, у якому всі прикметники не мають ступенів порівняння. 

А синій-синій, шоколадний, премудрий, порожній  



Б милий, біленький, німий, ультрамодний 

В жовтогарячий, сліпучо-білий, босий, гарний 

Г лисий, чистий, охайний, величезний 

5. Укажіть, у якому рядку вміщено означальні займенники. 

А хто, що, який, чий, котрий  

Б щось, хто-небудь, будь-який, казна-скільки, дехто  

В ніхто, ніщо, ніякий, нічий  

Г весь, всякий, кожен, сам, інший, жоден 

Д той, цей, стільки, такий  

6. Дієслова у формі теперішнього часу … .  

А завжди недоконаного виду і змінюються за числами й особами 

Б мають форму доконаного або недоконаного виду і змінюються за числами й особами 

В мають форму недоконаного виду і змінюються за числами, особами й родами 

Г завжди доконаного виду і не змінюються 

7. Дієприслівники виражають … . 

А ознаку предмета за виконаною дією 

Б додаткову дію або стан предмета 

В основну дію, виражену дієсловом-присудком 

Г дію предмета 

8. Укажіть рядок, у якому всі слова-прислівники. 

А якось-то, по можливості, в цілому, навесні, без кінця-краю 

Б де-небудь, абиде, абихто, наяву, час від часу 

В на бігу, навздогін, один в один, деякий, утричі 

Г наїздом, повсюди, знадвору, казна-хто, хтозна-куди 

9. Знайдіть у реченні частку і визначте її вид.  

Від несподіванки Ліза вся аж здригнулася (Ю. Яновський). 

А формотворча  

Б заперечна  

В модальна 

Г словотвірна 

10. Визначте речення, у якому між підметом і присудком ставиться тире. 

А Сова соколу не пара (Народна творчість). 

Б Але життя не сон, воно не склянка чаю… (В. Сосюра). 

В Закон є суть, тверда його основа (Л. Костенко). 

Г Яке це щастя в радощах земних трудів спивати кубок повний (М. Рильський). 

Рівень ІІ. Завдання з розгорнутою відповіддю (українська мова) 

Перепишіть слова, замість крапок поставте потрібні букви, розкрийте дужки і зніміть риски. 

(М,м)арок..о, (Ф,ф)ранкові традиції, Гол..андія, (П,п)івден..о/(З,з)ахідна (З,з)алізниця, пів/юрти, 

(Н,н)аціональний (Б,б)анк України, клоч..я, не/прийти, з/поміж д..рев, (з,с)початку, (О,о)рден 

(Я,я)рослава (М,м)удрого, дерево/обробний, радіо/центр, Дніпро/ріка, (П,п)олтавська (Б,б)итва.  

Рівень ІІІ. Відкрите завдання з короткою відповіддю (українська література) 

У поданих завданнях допишіть слово, словосполучення чи дату замість риски. 

1. Напрям у європейській літературі другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст., що 

характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати у читача 

співчуття до героїв називається … . 

2. Поетичну збірку «Кобзар» Тарас Шевченко надрукував у … році. 

3. Строфа з чотирьох рядків називається … . 

4. Слова «Світ ловив мене, та не впіймав» є епітафією на могилі видатного українського поета і 

мандрівного філософа, вченого, громадського діяча та гуманіста … . 

5. Леся Українка – це псевдонім відомої української письменниці … . 


