
ВАРІАНТ 8 

 
Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 

 

1. Кількість звуків відповідає кількості букв в усіх словах рядка:  

А завзято, болить, сосна, сестра, терпкий; 

Б душа, українець, матір, джерело, працювати; 

В щедрість, вулиця, буквар, листя, панство; 

Г гармонія, левада, птиця, виступ, деревообробний; 

Д праця, блискавка, щавель, весна, весілля. 

 

2. Між словами треба вживати прийменник в у словосполученнях рядка: 

А сидіти (в, у) ямі, приїде (в, у) травні, приходив (в, у) четвер;  

Б позичати (в, у) Андрія, бачив (в, у) журналі, бігти (в, у) сад;  

В успіх (в, у) навчанні, стань (в, у) куток, візьми (в, у) портфелі;  

Г вчитися (в, у) університеті, зайти (в, у) аптеку, жити (в, у) Умані;  

Д прочитала (в, у) журналі, базар (в, у) Одесі, дивитися (в, у) вікно. 

 

3. Від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк- в рядку: 

А Золотоноша, молодець, студент, Буг, чех; 

Б Волга, товариш, турист, черкес, казах; 

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог, Зеблази; 

Г француз, ремісник, турок, брат, калмик; 

Д Острог, Лейпциг, Прага, Бучач, Париж. 

 

4. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку: 

А пр...мудрий, пр...тихо, пр...дорогий, пр...спокійний, пр...білий;  

Б пр...завзятий, пр...красно, пр...єднати, пр...багатий, пр...старий;  

В пр...добрий, пр...стол, пр...рва, пр...землити, пр...багато; 

Г пр...весело, пр...погано, пр...здоровий, пр…дніпровський, пр...мудрий;  

Д пр...глушений, пр...велебність, пр...амбула, пр...товстий, пр...гіркий. 

 

5. Усі слова пишуться з ь у рядку: 

А вел...можа, учител...ство, різ...бяр, кін...чик, молот...ба; 

Б різ...ко, сон...ця, донец...кий, багат...ма, брин...чати; 

В ремін..., літ...ні, кіл...це, доч...ці, міл...йон; 

Г т...мяний, корис...тю, радіст..., близ...кість, борот...ба ;  

Д джерел...це, ручен...ка, вуз...ко, лял...ці, ател...є. 

 

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку: 

А п...ють, безриб...я, поголів...я, без...язикий, м.. .який; 

Б пів...яблука, пір...я, горохв...яний, мор...як, розм...якшити;  

В транс...європейський, п...ятниця, різдв...яний, рум...яний, м...ята;  

Г дит...ясла, об...їзд, бур...як, черв...як, торф.. .яний; 

Д св...ятковий, арф...яр, р...яст, подвір...я, Лук.. .ян. 

 

7. Усі слова пишуться з подвоєними приголосними в рядку: 

А годин...икар, щоде...о, без...убий, хвилин...ий, безмеж...я; 

Б  роз...броїти, від...ати, священ...ик, шален...о, суд...я;  

В широчен...ий, священ...ий, вихован...ий, здоровен...ий, затиш...я; 

Г ден...ий, числен...ий, захопле...ість, написан...ий, суд...івський; 

Д Він...иця, туман...ний, печен...ий, страйк...ом, бездоріж...я. 



 

8. Виділене слово вжите в переносному значенні в реченні: 

А Соняшники зовсім не ворушаться і нікуди не повертають голів (Ю. Янов-ський) 

Б Наді мною ночами відплакала мати, я ж не зрікся ні мови, ні пісні її (Д. Пав-

личко); 

В Нумо слово рятувать, славу предків поновлять! (П. Куліш); 

Г Погляд її полетів у високість бездонного літнього неба (Р. Іванченко); 

Д Невже ми ніколи не станемо гордими? (В. Михайленко). 

 

9. Виділені  слова: кадри з кінофільму - кадри підприємства є: 

А антоніми;  

Б пароніми; 

В фразеологізмами; 

Г синонімами; 

Д омонімами. 

 

10. Не утворене способом основоскладання слово:  

А снігозатримання; 

Б приозерний; 

В лісосмуга; 

Г автопарк; 

Д чорнозем. 

 

11. Усі іменники II відміни в орудному відмінку однини мають закінчення -ом у  

рядку: 

А палець, море, горе, кухар, перукар; 

Б вокзал, палац, бригадир, полотно, прапор; 

В бік, абзац, олівець, хлопець, стадіон; 

Г село, пісок, поле, ніж, приймач; 

Д богатир, вікно, вівчар, казкар, луг. 

 

12. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку: 

А суспільно/необхідний, гірничо/промисловий, груше/подібний, червоно/гарячий;  

Б старо/давній, швидко/змінний, історико/філологічний, свіжо/зварений;  

В довго/крилий, чорно/земний, народно/господарський, м’ясо/консервний;  

Г жовто/гарячий, світло/зелений, народно/поетичний, південно/український;  

Д високо/рослий, близько/східний, сіро/голубий, західно/європейський.  

 

13. На місці пропуску в усіх прислівниках треба писати нн в рядку: 

А незрівня...о, невпи...о, нездола...о, дореч...о; 

Б гуман...о, тума...о, безуп...о, організова...о, со...о; 

 В відмі...о, стара...о, несказа...о, свяще...о, щоде...о; 

Г бездога...о, гости...о, невтом...о, безпереста...о, невпи...о; 

Д блаже...о, нескінче...о, гости...о, шале...о, буде...о. 

 

14. Усі слова з часткою не пиишуться окремо в рядку: 

А не/працюючи, не/торкаючись, не/зрозумівши, не/хтуючи, не/знаходячи; 

Б не/прочитавши, не/зупиняючись, не/дочитавши, не/здужавши, не/спитавши 

В не/присідаючи, не/хвилюючись, не/волячи, не/дооцінюючи, не/вивчивши; 

Г не/доглянувши, не/замислившись, не/добігши, не/скориставшись, не/навидячи; 

Д не/чекаючи, не/гаючи, не/похитнувшись, не/віддячивши, не/склавши . 

  



 

15. Між підметом і присудком не потрібно ставити тире в реченні: 

А Мудрий скарбничий пам’ять людська (Григір Тютюнник); 

Б Федір Демидович Сніп слюсар-інструментальник найвищого розряду (Г ригір 

Тютюнник); 

В Робота наша джерело радості (Г. Сковорода); 

Г Яке це щастя дарувать вологу квіткам, деревам і травам! (М. Рильський);  

Д Я часу дух, дух міри і простору, дух числа (П. Тичина). 

 

 

16. Треба поставити кому в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки 

пропущено): 

А Мимоволі озирнувся позаду осипався з ялинових гілок іній (П. Васянович);  

Б Наслав іще не міг прийти до тями велика і добротна хата його предків догорала в 

червоному ясному полум’ї (Р. Іванченко); 

В Грає вільне широкеє море гомонять його хвилі гучні (Леся Українка); 

Г Дурне зілля не сій само вродить (Р. Іванченко); 

Д Біля якогось двору Климко став на вулицю через паркан та жовту акацію звисала 

велика яблунева гілка (Григір Тютюнник). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами:  

 Схеми морфемного розбору Приклади 

1 корінь + суфікс + А заміський, безсоромний, надзвуковий, роз 'ятрений 

   закінчення Б криголам, сажотрус, землемір, книголюб     

2 префікс + корінь + В сценарист, пилинка, трав'янистий, королівський 

   суфікс + закінчення Г навантаження, маленький, хвилюватися, 

поквапився Д друкар, рученька, сестрин, солом'яний 

3 корінь + суфікс +   

   суфікс + закінчення   

4 корінь + інтерфікс +  

   корінь + закінчення  

 

18. Установіть відповідність між дієслівними формами і словами: 

 Форма дієслова Приклади 

1 інфінітив А мелений, плутаний, квашений, бажаний 

2 дієприкметник Б виконано, одягнено, вкрито, полито 

3 дієприслівник В читати, писати, малювати, відтанцювати 

4 безособова форма Г варений, зелений, парений, засвоєний 

 Д несучи, лежачи, підстрибуючи, віднявши  

 

19. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, які в них   

      пропущено (це місце в тексті підкреслено): 

 Речення Розділові знаки 

1 Любов до рідного краю____означала в устах А , 

   Грабовського працю для свого народу (Є.Сверстюк) Б - 

2 Культура і держава___взаємопов'язані, взаємозалежні В : 

   і взаємозобов'язуючі системи (М.Жулинський) Г ; 

3 Отже___не змарнував, не розгубив Д жодного знака  

    голосу своєї душі (І.Пільгук) 

4 Усе червоне___листя й небеса, сухе багаття і рясна  



    роса (А.Малишко) 

Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. Запишіть слова, розкриваючи дужки: 

(пів) острів _______________________________________________________________  

(пів) яблука _______________________________________________________________  

(напів) сонний _____________________________________________________________  

(пів) Львова _______________________________________________________________  

(пів) віку _________________________________________________________________  

 

21. До поданих слів доберіть антоніми: 

моральний ________________________________________________________________  

емігрант _________________________________________________________________  

монолог __________________________________________________________________   

теза _____________________________________________________________________  

гармонія__________________________________________________________________  

 

22. Утворіть форму орудного відмінка від поданих числівників: 

шістдесят вісім ___________________________________________________________  

кількадесят _______________________________________________________________  

дев'яносто чотири _________________________________________________________  

сто сорок сім _____________________________________________________________  

мільйон двадцять п'ять _____________________________________________________  

 

23. Запишіть сполучники, розкриваючи дужки: 

(не)зважаючи (на) те (що) _____________________________________________________  

не (мов) би ___________________________________________________________________  

наче (б) то ___________________________________________________________________  

від (тоді) як __________________________________________________________________  

так (що) б ___________________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

безобідний жарт _____________________________________________________________  

відкривати вікно ______________________________________________________________  

менше всього _________________________________________________________________  

в останній раз ________________________________________________________________  

на другий день ________________________________________________________________  

 

25. Використовуючи різні сполучники, продовжте речення так, щоб утворилися 

складнопідрядні. При потребі поставте розділові знаки. 

Сяяли зорі____________________________________________________________________  

Вона весь час дослухалася ______________________________________________________  

Моя душа ніколи не забуде  _____________________________________________________  

Повернулися додому ___________________________________________________________  

Це була перша пісня ___________________________________________________________  

 


