
 

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 9 класу   КЗ «НВК «ШГП» ХОР  

2018-2019 навчальний рік 

                                     
                                                     III варіант                                                                                                                                                   

 

1. Літеру с треба писати в префіксах усіх слів у рядку      (1б.)                               

А не(з, с) проста, (з, с) формувати, бе(з, с) людний 

Б (з, с) питати, (з, с) підлоба, бе(з, с) силий 

В (з, с) пресувати, (з, с) сунути, (з, с) хибити 

Г (з, с) хвалити, (з, с) тихнути, (з,с) фотографувати 

2. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку       (1б.)                                                    

А мисл..ння, пал..во, п'ят..ро 

Б попередж..ння, учит..ль, промов..стий 

В ім..на, утвор..ний, міл..на 

Г зв..личений, озелен..ння, зам..сти. 

3. М'який знак треба писати в усіх словах у рядку      (1б.)                                            

А   порт..єра, віз..міть, пул..с, тон…ший 

     Б   здебіл..шого, слиз..ко, волинс..кий , херсонс..кий             

В   діл..ниця, емал..ований, просиш.. ,читаєш.. 

Г   щіл..ний, їдал..ня, інтер..єр, 

мен..ший 

4. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку      (1б.)                                                      

     А   м..якенький, тьм..яніти, пів..юрти 

     Б   ф..юзеляж, від..їстися, св…ято 

     В   бур..янець, суб..єкт, сузір..я 

Г  харків..янин, кучер..явий, різьб..яр 

5. Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку   

          (1б.)            

А   Сергій — Сергійович  

Б   Ігор — Ігоревич  

В   Василь — Васильович  

Г   Ілля — Ілліч 

6. Неправильно написане особове закінчення дієслова в рядку   (1б.)                              

А   бачать, вариш, летиш.  

Б   полють, поборють, кинуть. 

В   будують, намалюють, пишиш. 

Г   доять, сидять, кричать 



7.Зробити фонетичний розбір слова   «бачишся»    (1б.)                              

 

8. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку                  

             (1б.) 

А аквамар..н, пр..тензія, д..фтонг 

Б ц..ркуляр, ант..теза, ф..ніш 

В д..ректива, інц..дент, штр..х 

Г ультрамар..н, аж…отаж, ант..под 

9.     Позначте односкладне означено-особове речення: 

А  Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. 

Б   Для добрих друзів відчиняю дім. 

В.  Друга пізнають в біді 

Г    Дзвенить у зорях небо чисте 

  10. Зробити синтаксичний розбір речення  

Час – наймудріший учитель                                                                                        (1б) 

. 

 

Українська література 

11. Дати визначення поняттю «повість», навести приклади.    (2 б.)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


