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ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Дисципліна: Українська мова

8 клас

Тестові завдання з вибором однією правильної відповіді:
Завдання 1–11 мають по три варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.
Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Пряма мова береться …
а) у лапки
б) у дужки
в) з обох боків у тире
2. Сполучники підрядності поділяються на …
а) причинові, часові, умовні, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні
б) єднальні, протиставні, розділові
в) похідні й непохідні
3. Прислівник – це …
а) особлива форма дієслова
б) змінна самостійна частина мови
в) незмінна самостійна частина мови
4. Дію або стан предмета як процес без вказівки на особу, рід, число, час, спосіб
називає…
а) дієприкметник
б) дієприслівник
в) неозначена форма дієслова
5. У якому рядку всі числівники − кількісні?
а) перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий
б) десять, одна десята, десятеро, сто двадцять, сорок один
в) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, другий, шість
6. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?
а) не/вгавати, не/волити, не/зчутися, не/зрозуміти, не/погодитися
б) не/навидіти, не/покоїтися, не/сподіватися, не/сказати, не/подвоїти
в) не/захлинутися, не/минати, не/турбуватися, не/розкинутися, не/здійснити
7. Виберіть рядок, у якому всі прикметники присвійні.
а) ведмежий барліг, тітчина оселя, заячий слід, кицьчин корм
б) вовче хутро, солов’їний голос, директорів кабінет, весняний настрій
в) ведмежа голова, молочна імла, синє небо, пузата бочка
8. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні займенників.
а) ніякий, абихто, анічим, абиякий, бозна-яке
б) який-небудь, ніщо, нізким, деяким, хтось
в) ні у кого, ані до якого, дещо, з кимось, аби з кого
9. Визначте рядок, у якому всі слова − іменники другої відміни
а) вітер, село, волосся, сороча, хлопець
б) день, море, узбіччя, стеля, соловей;
в) дощ, жито, колосся, біль, лошатко
10. Усі слова з пів-, полу- написано правильно у рядку:
а) пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена
б) пів’ясена, пів-України, півмашини, полукіпок
в) півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва
11. У числівниках на позначення сотень відмінює(ю)ться…
а) перша частина
б) обидві частини
в) друга частина



Тестове завдання на встановлення відповідності:
Завдання 12 має на меті встановлення відповідності. Визначте, якою частиною мови є
виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). До кожного рядка,
позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в
таблицю.
Від (1)тих (2)Шуриних вій (3)аж наче легка тінь лягла (4)пораненому на щоку.

А прийменник
Б займенник
В частка
Г іменник
Д прикметник

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей:
Перепишіть текст, знявши риски, розкривши дужки і вставивши, де потрібно,
пропущені букви і розділові знаки. Виконайте подані після нього завдання (13-15), 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. Є в жи(т,тт)і кожного народу часи коли ні/кому ні/що не/прощає(ц,тьс)я. 2. Це важкі часи
випробуван… коли народу загрожуют… розоре(н,нн)я рабство і смерт…. 3. І щасливий той
хто не/мало проливши крові на полях битв може (з,с)казати собі і світу що в най/страшнішу
годину не/було у н…ого з…рна не/правди за душ…ю. 4. Але горе тому хто по нікчемності
душі своєї пі(д,дд)ає(ц,тьс)я слабо/духос…ті кине товаришів своїх (й,і) народ свій в ім…я
врятував(н,нн)я особистого жи(т,тт.)я. 5. Довго і не/один раз прокляне він свою
слабо/духів…т... 6. Але (у,в)же ні/коли не/пов…рнути чистоти своєї не/пов…рнути
товарис…ва не/пов…рнути (б,Б)ат…ківщини. 7. І пропала людина зникла бе…слідно й
ганебно для (у,в)с…ого і всіх на/віки/вічні (За О. Довженком).

13. Речення з відокремленою обставиною
1 2 3 4 5 6 7

14. Складнопідрядне(і) з’ясувальне(і) речення
1 2 3 4 5 6 7

15. Кому (коми) між однорідними членами треба поставити в реченнях
1 2 3 4 5 6 7
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