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     Українська мова 

1. Визначте, у якому рядку всі слова — дієприкметники.   (1б.) 

1.Сказаний, бачений, шитий, ріжучий, лежачий. 

2.Кажучи, малюючий, варений, зібраний, засіяно. 

3.Згаданий, літаючий, закутий, пошкоджено, дорослий.  

4.Відроджений, засміявся, прибраний, плаваючи, читаючи.  

5.Працюючий, ношений, купаючись, холодний, зморений.  

2. У якому рядку розміщено дієприкметники тільки активного стану?                                                                                                    

(1б.) 

1.Виплетений, вишитий, перемолотий, подарований, бачений.  

2.Сяючий, співаючий, дрижачий, почорнілий, засохлий.  

3.Закоханий, помираючий, зачарований, зменшений, змочений. 

4.Радіючий, миючий, прочитаний, причесаний, присохлий.  

5.Читаючий, руйнуючий, підсолений, знесилілий, розказаний.  

3. У якому рядку подано лише ті прислівники, від яких неможливо 

утворити ступенів порівняння?       (1б)  

1.Щедро, ударно, ароматно, смачно, вірно. 

2.Глухо, буйно, ясно, весело, багато.  

3.Гостро, тяжко, низько, сміливо, хутко.  

4.Рідко, прудко, мало, коротко, солодко.  

5.Вічно, наголо, зосліпу, ледве-ледве, порожньо. 

4. Вкажіть, у якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс.  (1б.) 

1.По/перше, будь/що/будь, коли/не/коли, раз/у/раз, на/дворі.  

2.Часто/густо, пліч/о/пліч, по/українськи, по/латині, на/сміх.  

3.На/радість, по/нашому, кінць/кінцем, аби/де, на/бік.  

4.По/німецьки, любо/дорого, де/не/де, коли/небудь, по/третє.  

5.На/зустріч, без/жалю, як/треба, ні/трохи, десь/то.  

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

1.Казна-коли, де-не-де, зроду-віку, нізвідки, по-казахськи. 

2.Сила-силенна, здавна, позаторік, вужче, де-таки. 

3.Як-от, анітрохи, деколи, не треба, напоказ. 

4.Водночас, зрання, щоранку, як най дорожче, заввишки.  

5.Угору, праворуч, навстіж, напрочуд, з краю в край.  

6. У якому рядку визначення прийменника правильне?   (1б.) 

1.Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає 

залежність іменника та займенника від інших слів. 

2.Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що 

вживається для зв'язку однорідних членів речення.  



3.Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається 

для зв'язку частин складного речення. 

4.Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що виражає 

залежність іменника, числівника від інших слів у реченні  

5.Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає 

залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у 

словосполученні та реченні. 

7. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?    (1б.) 

1.Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.  

2.По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.  

3.В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.  

4.На/впроти, у/зв'язку/з, поруч/з, з/метою, з/посеред.  

5.За/для, відповідно/до, незалежно/від, о/крім, по/за. 

8. Зробити фонетичний розбір слів  водичці, книжці.                     (2 б.)                                   

9. Вкажіть, у якому рядку всі частки формотворчі                                  (1б.)       

1.Таки, б, лише, -но, хай. 

2.Ні, саме, собі, тільки, -бо. 

3.Уже, нехай, чи не, майже, ж. 

4.Навіть, справді, онде, як, хіба. 

5. Ьи, б, хай, нехай. 

 

 

  Українська література 

10. Яка основна тема повісті  Андрія Чайковського «За сестрою» Дати 

визначення поняття «героїко-романтична повість»  (2б.) 
 


