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   Завдання для вступного тестування з  української мови та літератури  

до 7 класу   КЗ «НВК «ШГП» ХОР  

2018-2019 навчальний рік 

                                             
III варіант  

     Українська мова 

1.У якому рядку всі іменники належать до назв істот?                         (1 б.) 

1. Гурт, олівець, сум, подія, вихід.   

2. Народ, сестра, комбайнер, ткач, любов. 

3. Вітер, радість, шахіст, дощ, малюк. 

4. Син, робітник, ворона, Сашко, джміль. 

5. Зошит, учень, день, юнак, рак. 

2.Укажіть, у якому рядку всі іменники мають чоловічий рід.             (1 б.) 

1. Суддя, надія, воля, Ілля, гілля. 

2. Лоша, теля, зілля, дівча, пуща. 

3. Дріб, край, кінь, біль, Сибір. 

4. Честь, піч, ніч, шлях, доповідь. 

5. Книга, душа, дорога, староста, голова. 

3.Визначте, у якому рядку всі прикметники належать до твердої групи. 

(1 б.) 

1. Рішучі люди, дрібні гроші, незабутні роки, майбутні вчителі, східні вітри. 

2. Довгі вечори, високі дерева, близькі друзі, сучасні пісні, солодкі сни. 

3. Веселі діти, пахучі квіти, солов'їні гаї, торішні клопоти, безкраї лани. 

4. Криві дзеркала, освітні канали, круті береги, пташині гнізда, дорожні знаки. 

5. Домашні клопоти, літні вечори, мужні люди, давні традиції, внутрішні зв'язки. 

4. У якому рядку всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння?   

(1 б.) 

1. Менший, найвищий, щонайважчий, кращий , тонший. 

2. Новенький, білуватий, мовчазніший, більш детальний, щонайсолодший. 

3. Ліпший, якнайглибший, найменш вдалий, більш прогресивний, яскравий. 

4. Більш модний, жирнющий, предовгий, найменш впевнений, відважніший. 

5. Багатший, задовгий, дуже повільний, помітніший, кисліший за усе. 

 

5.  З'ясуйте, у якому рядку всі прикметники вжито в прямому значенні.  

(1 б.) 

1. Лебединий пух, лебедина вірність, лебедина пісня, лебедина хода, лебедине крило. 

2. Весняний ранок, весняна роса, весняний настрій, весняний вітер, весняне сонце. 



3. Молочна каша, молочна імла, молочні ріки, молочний коктейль, мілка річка. 

4. Скляний посуд, скляні очі, скляний погляд, скляне повітря, скляні прикраси. 

5. Дерев'яна парта, дерев'яний стіл, дерев'яна підлога, дерев'яні поручні, дерев'яне 

ліжко. 

6. У якому рядку всі числівники прості за будовою?                     (1 б.) 

1. Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один 

2. Сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнадцяті. 

3. Шістдесят дев'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три. дев'яносто сім. 

4. Один, сто, тисяча, чотири, десять. 

5. Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім. 

7.  У якому слові замість крапок пишеться з?                                        (1 б.) 

1.  Вінни…ький (Вінниця). 

2.  Дрогоби…ький (Дрогобич). 

3. Калу…ький (Калуга). 

4. Лу...ький (Луцьк). 

5. Калу…ький (Калуш). 

8. Укажіть, у якому рядку всі іменники є речовинними назвами.      (1 б.) 

1. Сіль, гречка, вапно, асфальт, перегони. 

2. Малина, бавовна, дріжджі,  риба. 

3. Ожина, цемент, водень, палець. 

4. Шампунь, борошно,  ситець, хлопець. 

5. Жито, аспірин, сало, пісок, шовк. 

9. У якому рядку дібрано запозичені іменники тільки чоловічого роду? 

1. Шимпанзе, фламінго, поні, зебу, маестро.                                           (1 б.) 

2. Місіс, мадам, леді, Бетті, кенгуру. 

3. Бюро, журі, метро, какаду, Сахара. 

4. Кашне, кіно, меню, Онтаріо (озеро), Сочі (місто). 

       5.Борнео (острів), Конго (річка), аташе, колібрі, цеце (муха), 

10.Зробити  фонетичний  розбір  слова  знання.                  (    1б.) 

  Українська література 

11. Коли народився Т.Г.Шевченко? Назвіть декілька творів Т.Г.Шевченка.   

         (2 б.)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


