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   Завдання для вступного тестування з  української мови та літератури  

до 8 класу   КЗ «НВК «ШГП» ХОР  

2018-2019 навчальний рік 

                                             
II варіант                                                                                                                                                   

     Українська мова 

1. У якому рядку визначення дієприкметника правильне?                 (1 б.) 

Дієприкметник — це частина мови, що виражає ознаку за дією або станом і має 

граматичні особливості дієслова і прикметника. 

1. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією 

або станом. 

2. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або 

станом і має граматичні особливості дієслова і прислівника. 

3. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що має граматичні значення дієслова 

і прикметника. 

4. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або 

станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника. 

2. У якому рядку подано дієприкметники лише пасивного стану?     (1 б.) 
1. Зів'ялий, розквітлий, квітучий, радіючий, передплачений. 

2. Сумуючий, позеленілий, пожовклий, пройдений, засклений. 

3. Зафарбований, записаний, прочитаний, заспіваний, збентежений. 

4. Зароблений, зляканий, співаючий, заплаканий, попереджений. 

5. Закручений, сяючий, замріяний, переспілий, розмальований. 

3. Виберіть рядок із дієприкметниками недоконаного виду.                (1 б.) 

1. Сумуючий, куплений, посинілий, просіяний, позолочений. 

2. Руйнуючий, збудований, люблячий, печений, змолочений. 

3. Тертий, читаючий, ніяковіючий, шитий, відповідаючий. 

4. Висвітлений, червоніючий, печений, падаючий, знервований. 

5. Лежачий, сидячий, читаний, митий, знайдений. 

4. У якому рядку всі дієприслівники мають доконаний вид?               (1 б.) 

1. Намалювавши, спізнившись, вітаючись, сміючись, заплативши. 

2. Розірвавши, покохавши, знайшовши, радіючи, запам'ятавши. 

3. Перекладаючи, переконавшись, пронісши, зачинивши, граючи. 

4. Існуючи, атакуючи, позичивши, одягаючи, звернувши. 

5. Сказавши, побіливши, зрозумівши, принісши, зачинивши. 

 

5. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять прислівники зі значенням 

ознаки дії?                                                                              (1 б.) 

1. Опадати рано, бігти підстрибцем, зробити знеобачки, шуміти дружно, ліс навесні. 

2. Говорити навперебій, жити щасливо, виконати наспіх, читати вголос, поглядати 

весело. 



3. Прийти засвітла, розмовляти по-українськи, воювати споконвіку, тікати з переляку, 

зелена  трава. 

4. Надто повільно, зрубаний торік, читати швидко, бігати щоранку, багато вдягнений. 

5. Борщ по-київськи, дорога праворуч, зробити так-сяк,  збільшити вдвічі. 

 

6.Укажіть, у якому рядку всі словосполучення містять прислівники. 

(1 б.) 

1. Зібрати до/купи, вивчити на/пам'ять, за/багато відпочиваєш, за/багато років. 

2. Сидіти по/руч, поводитися по/доброму, побачити в/друге, видно з/верху. 

3. Поводитися по/доброму звичаю,  вийшло по/твоєму, зал на/багато місць. 

4. По/твоєму дворі, з/верху гори, кинути до/купи сміття, жити по/новому. 

5. По/новому мосту, зростали в/купі, переховували в/купі сіна, покладатися 

на/пам'ять. 

 

7. У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?  (1 б.) 

1. Праворуч, пліч-о-пліч, рік у рік, зверху, по-нашому. 

2. По двоє, вдвічі, удвох, на щастя, по-друге. 

3. Нашвидкуруч, коли-не-коли, безвісти, без жалю, старанно. 

4. Віч-на-віч, у стократ, заочі, абияк, ніколи. 

5. Вкупі, до вподоби, безладу, допізна, щодня. 

8. Зробити фонетичний розбір слова відпочиваєш.                                           

                                                                                                                            (1 б.) 

9. У якому рядку всі сполучники прості за будовою?                            (1 б.) 

1. Чи, теж, то...то, щоб, якщо. 

2. І, ніж, проте, зате, ніби. 

3. Та, однак, наче, немов, якби. 

4. Як, але, що,  хоч, і 

5. Бо, ні...ні, мов, неначе, або. 

10. Розберіть словосполучення «жовте листя» .    (1 б.) 

   

Українська література 

11. Яка головна тема повісті Івана Франка «Захар Беркут»               (2 б.) 

  Дайте визначення поняття «повість» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


