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   Завдання для вступного тестування з  української мови та літератури  

до 6 класу   КЗ «НВК «ШГП» ХОР  

2018-2019 навчальний рік 

                       

               III варіант  

 

     Українська мова 

1. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук.                       (1 б.) 

    1.Вісь, сів, сивий, ясний, син. 

2.Деревій, весна, вітер, павутина, кавун.  

    3. Віхоть, вогкий,  хутір, фартух. 

    4.Дочці, дріжджі, череда, ціп. 

   5.Тільки, пташка,  тюль, тема. 

2. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному 

порядку.                                                                       (1 б.) 

1. Долина, доля, драже, дріботіти, дяк. 

2. Заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза. 

3. Обміняти, оборона, овація, огортати, ознака. 

4. Реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт. 

5. Анкета, анонс, апетит, апокриф, апостроф. 

3. У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?               (1 б.) 

1. Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр. 

2. З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати. 

3. Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити. 

4. Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний. 

5. М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний. 

4. Укажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.                                   (1 б.) 

1. Херсонский, чернівец…кий, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця. 

2. Багат...ма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні. 

3. Кіл...це, їдал...ня, учител...ство, німец..кий, доч...ці. 

4. Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці. 

5. Т…мяний, радіст..., корист …ю, брин...чати, сім...десят. 

5. Знайдіть речення, у якому неправильно вжито слово приймати.     (1 б.) 

1. Юнаки приймають присягу на вірність Україні (3 газети). 

2. На випадок загибелі сержанта приймаю командування (О. Довженко). 

3. Наталка приймає участь у змаганнях із тенісу (3 розмови). 

4. Ів би очима, та душа не приймає (Народна творчість). 

5. Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заяви). 

6. У якому рядку всі виділені слова  в  словосполученнях ужито в  прямому 

значенні?                       (1 б.)                                                                                    
1. Блискуче майбутнє, малинове варення, малинові вуста. 



2. Кам'яний берег, солодкий спів, золоті слова. 

3. Голова дівчини, теплий одяг, корінь берези. 

4. Соковитий голос, тепле проміння, чиста совість. 

5. Гірка правда, колючий сніг, відкритий характер. 

7.  Зробити фонетичний розбір слова Україна. 

8.   Розібрати словосполучення   Чиста совість   (1 б.)                                         

9. Визначте, у якому рядку в усіх словах  приголосні дзвінкі.            (1 б.) 

1. Троянда, човен, сльози, доброта, будинок. 

2. Квітка, сонце, зірка, тварина, ранок. 

3. Дерево, краса, вовк, милість, молодь. 

4. Серце, кропива, рослина, горщик, капуста. 

5. Малина, дружба, доба, льон, малий. 

10. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?                       (1 б.) 

1. ...лей, ...ратки, ...атунок, ...ел...отати, ...удзик. 

2. ...атунок, мар...арин, ву...ілля. 

3. ...едзь, ...ранат, ...олод, по...аний, ...оробина. 

4. Про...ноз, ...арбуз, бла...ати, ма...ній, ...речний. 

5. Ма...ніт, пирі..., ба...аття, ...одинник. 

 

 

    Українська література 

11. Дайте визначення поняттю «епітет» та наведіть кілька прикладів.     

             (2 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


