
 

 

 

Обговорено на засіданні МО                                            Затверджую 

вчителів української мови та літератури                Директор НВК «ШГП» ХОР 

Протокол №  3                                                       _________________________ 

Від « 26»   03  2019р.                                                                             А.О.Кияновський                                                                 

Керівник МО                                                                                        

______________________В.М.Баденко 

 

 

 

   Завдання для вступного тестування з  української мови та літератури  

до  11 класу   КЗ «НВК «ШГП» ХОР  

2018-2019 навчальний рік 

                                           
      I варіант  

 
1. Рядок слів, у вимові кожного з яких спостерігається явище уподібнення приголосних 

А    смужка, боротьба, зціліти, кішка 

Б    низка, молотьба, зсипати, миска                  (1б.) 

В    вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути 

Г    стежка, екзамен, зцементувати, грушка 

 

2. Лише із запозичених слів складається рядок      (1б.) 

А  фортепіано, арфа, сопілка 

Б  політика, техніка, граматика 

В  спорт, гра, хокей 

Г  цирк, театр, вистава  

 

3.  Слова, у коренях кожного з яких  пишеться і, складають рядок    (1б.) 

А  ч..льний, щ..чка, зач..пати  

Б   щ…льний,ч..тко, щ..риця 

В  веч..рній,  оч..кувати, щ..пці 

Г   зач..сувати, ш..сть,  ліщ..на 

 

4. Літер більше, ніж букв, у слові      (1б.) 

А   пам’ятав 

Б    задзявкотіли 

В    їх 

Г   куля 

 

5. Орфографічна помилка допущена в слові (1б.) 

А  немолодий 

Б  умирав 

В  звичайно 

Г  россіювався 

 

6. Суфіксальним способом утворене слово  (1б.) 

А  задзявкотіли 

Б   лемент 

В  відігнав 

Г  зубриха 

 

 



7. Усі іменники  мають однакові закінчення в рядку     (1б.) 

А  розвозили по школа…, понесли батька.., плавали по моря.. 

Б  допомогли сусіда.., ходили по музея.., бігали по клуба.. 

В  порадили людя.., блукали по ліса.., рахували по пальця.. 

Г  гладила по щока.., віддали сестра.., читала по склада.. 

Д  ходили по магазина…, лазив по дерева…, гуляли по вулиця… 

 

8. Географічні назви, від яких можна утворити прикметники, що закінчуються на –ський, 

складають рядок     (1б.) 

А  Ужгород, Прага, Запоріжжя 

Б   Карпати, Кіровоград, Кривий Ріг 

В  Миргород,  Петербург, Збараж. 

Г  Париж, Буг, Дрогобич 

Д  Сиваш, Красноград, Волноваха 

 

9. Через дефіс пишуться займенники рядка 

А  (який)небудь, (хтозна)що, (будь)кому 

Б   (скільки) небудь, будь(чиїми).(аби) який 

В  (казна)чим, (де)хто, кому(сь) 

Г  на(чому)небудь, (ні)кого, (аби)чим 

Д  чиїм(сь), від(будь)кого, (ні)якого 

 

Українська література 

10. Дати визначення поняттю «реалізм» і назвати представників даної  течії           (1б)                                                                                            

Охарактеризувати соціально – побутову повість «Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя –Левицького 

(тема, проблематика)                                                                       (2б) 

     

 

 

 

 


