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ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Дисципліна: Українська мова

10 клас

Тестові завдання з вибором однією правильної відповіді:
Завдання 1–6 мають по чотири-п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА
ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Граматичний зв’язок не порушено в сполученні числівника з іменником у рядку:
А півтора року, дві третіх доби
Б дві десяті відсотка, чотири ножиці
В двоє лошат, з першим лютим
Г п’ять із чвертю року, два заручники
Д одна друга кілограмів, три сьомих метра

2. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:
А важко/хворий, віце/президентський, північно/західний
Б військово/технічний, діаметрально/протилежний, мовно/стилістичний
В високо/кваліфікований, радіо/телефонний, середземно/морський
Г парусно/моторний, блідо/рожевий, історико/культурний
Д автомобільно/транспортний, вище/зазначений, ясно/зелений

3. Правильно записано всі числівники у рядку:
А двомастами сорока, чотирмастами шістидесяти восьми
Б сімдесятьома сімома, тисячу дев’ятий
В семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний
Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма
Д трьомастами сорок шістьма, тисячою

4. Можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні:
А Коні знялися з місця і нешвидко побрели (посунули) по глибокому снігу.
Б Дружніми оплесками нагороджують (відплачують) лектора вдячні слухачі.
В Ми разом з словами набираємось розуму (глузду), набуваємо чужих думок.
Г День видався вдалим – контрольну написано успішно (тріумфально).
Д Сумна Василева розповідь (розповідка) навели на мою душу смуток та невеселі думи.

5. Конструкція з непрямою мовою є:
А Складнопідрядним реченням з підрядним означальним
Б Безсполучниковим реченням
В Складнопідрядним реченням з підрядним обставинним
Г Складнопідрядним реченням з підрядним з’ясувальним
Д Складносурядним реченням

6. Усі словосполучення написано правильно у рядку:
А гострий біль, одноманітне меню, розумна шимпанзе, весь Перу
Б поважний маестро, прийшла міс, швидкий кенгуру, прозорий тюль
В весела попурі, мудра Дороті, офіційний аташе, барабанний дріб
Г крикливий какаду, вчена ступінь, важка путь, мудрий кюре
Д широке Дніпро, цікава леді, чергове кліше, яскрава гуаш

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей:
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання (7-9), які передбачають вибір
речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть



правильні відповіді (їх може бути одна, дві, три або чотири) і позначте їх в таблиці
знаком ×.
1. Верховинський ранок... 2. Сонце ліхтарями-променями гладить полонини з ущелин
здіймаються випари тут-там іскряться шумограйні потічки швидкоплинні річки. 3. Смереки
що здійнялися аж у саме підхмар’я наче повисли там бо під ними навколо туман сірий-сірий
такі ж і хмари шатро яких підпирають гострі шпилі вічнозелених карпатських молодиць. 4. А
низом-долом розкошують вівці корови. 5. З далини лине дзвіночок. 6. У відповідь йому
трембіта. 7. Вона наче чутливий старожил що надивився тисячі бід і міріади кривд застерігає
не звеселяйся дзвіночку бо хтось із чужини прийшлий і справді подумає що все навкруги
таке веселеньке як і ти.

7. Тире треба поставити в реченні
1 2 3 4 5 6 7

8. Двокрапку треба поставити в реченні
1 2 3 4 5 6 7

9. Безсполучниковим складним є речення
1 2 3 4 5 6 7

Завдання з розгорнутою відповіддю:
Написати твір-роздум: підтримайте або спростуйте думку Монтень : «Наше щастя чи
наше нещастя залежить тільки від нас самих».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще
аргументуватимуть Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади
з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть
художній образ, через який проблему розкрито тощо), історичні факти або випадки з життя.
Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Орієнтовний обсяг роботи – приблизно 1 сторінка учнівського зошита (100-150 слів). У
разі потреби використовуйте чернетку.

Текст обсягом до 100 слів не перевірятиметься.
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