Тренувальний тест №1
1. В якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі?
А кирпатий, кисень, іменник, липа, дуб;
Б орлиний, голуб, джерело, малиновий;
В труба, кисіль, сад, фаворит, укриття;
Г молоко, фаетон, зошит, оператор.
2. В якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?
А смак, квіти, регіт, наука, щедрість;
Б сумка, двері, пір`я, черевики;
В гірко, ручка, вогонь, м`ята;
Г ключ, рукавиця, хустка, черв`як.
3. В якому рядку не допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним
порядком?
А водотривкий, багатство, корали, фотографія;
Б сонце, ніжність, товариш, кава, вітер;
В книга, ластівка, оточення, узлісся, характер;
Г словник, план, коридор, пелюстка, картотека.
4. Визначте рядок, у якому правильно записані всі слова?
А киньте, кінцівка, тьмяний, уральський, ланцюжок;
Б ввічливий, колосся, сторічча, численно, повістю;
В морквяний, розм’якшити, сімдесять, кіньчик;
Г бринькати, величезний, заберати, допомогати.
5. В якому рядку всі слова пишуться з Ь?
А гіл…ці, домен…щик, поділь…кий;
Б Натал…ці, т…мяний, веселит…ся;
В приятел…ці, нен…ці, дон…ці, добровол…ці;
Г камін…чик, бат…ківський, вел..можа.
6. У якому рядку всі слова написані правильно?
А кількістний, боягузтво, щастливий;
Б рідкісний, студентський, тижневий;
В контрасний, областний, болісний;
Г швидкісний, інтелігенський, шіснадцять.
7. Вкажіть варіант, у якому в усі слова треба вставити букву ґ:
А ла(г, ґ)уна, (г, ґ)ава, (г, ґ)оріх;
Б (г, ґ)оворити, ма(г, ґ)нолія, по(г, ґ)аздувати;
В нероз(г, ґ)аданий, кен(г, ґ)уру, по(г, ґ)ратися;
Г (г, ґ)анок, (г, ґ)ґедзь, (г, ґ)рунт.

8. У якому рядку допущено помилку?
А щасливий, вартісний, цілістний;
Б захисний, пізній, ненависний;
В первісний, фашистський, хустці;
Г кількісний, обласний, хвастливий.
9. В якому рядку між словами слід вживати прийменник в?
А бігти (у, в) сад, зайти (у, в) клас, удар (у, в) спину;
Б успіх (у, в) навчанні, приніс (у, в) кишені, читала (у, в) газеті;
В бачив (у, в) сусіда, стати (у, в) пригоді, відніс (у, в) хату;
Г була (у, в) Індії, плавати (у, в) озері, жила (у, в) Одесі.
10.В якому рядку між словами слід вживати прийменник у?
А зайшов (у, в) клас, жила (у, в) Оренбурзі;
Б відніс (у, в) хаті, була (у, в) Італії, приїхала (у, в) Львів;
В успіх (у, в) роботі, стояти (у, в) болоті;
Г приїзд (у, в) Київ, удар (у, в) спину, глянь (у, в) вікно.
11.У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в?
А вправа, влада, уболівати, вказівка;
Б взимку, увечері, уже, упав, ударити;
В вплив, вступ, враження, вчителька;
Г урожай, удача, указ, умова, уява.
12. У якому рядку всі слова вжито у переносному значенні?
A сумують дерева, тепла зустріч, срібний голос.
Б хмара плаче, тепла куртка, осінь жовтокоса.
В будуємо дім, біжать дороги, крилаті слова.
Г срібна ложка, море пшениці, теплий компрес.
13. У якому рядку подано антоніми до слова великий?
А величезний, величний;
В здоровий, немалий;
Б малий, маленький;
Г великий-превеликий.
14. Якими лексичними одиницями є підкреслені слова у словосполученнях
заводський брак – брак часу?
А синонімами;
В антонімами;
Б паронімами;
Г омонімами.
15. Яке лексичне значення має слово серце у реченні?
В серці своїм на будову несу Києва горду і вічну красу (В. Симоненко)
А центральний орган кровоносної системи;
Б ласкаве звертання;
В орган людини як символ зосередження почуттів;
Г головна, найважливіша частина, центр чого-небудь.

Українська література
16. У творі народного епосу «Гей, не дивуйтесь, добрії люди» «хміль»
об`єднує один персонаж:
А Богдан Хмельницький
В Самійло Кішка
Б Максим Залізняк
Г Олекса Довбуш.
17. Слово «лірика» у перекладі зі старогрецької мови означає:
А плач, спів;
В ліра, музичний інструмент;
Б спів, хор;
Г муза, натхнення.
18. Події «Слова о полку Ігоревім» відбувалися:
А 998 року;
В 1184 року;
Б 1112 року;
Г 1185 року.
19. Жанр «Слова о полку Ігоревім»:
А поема;
Б героїчна пісня;

В літописна повість;
Г ода.

20. Князю Ігорю допоміг втекти з полону:
А Всеволод;
В Кончак;
Б Овлур;
Г Володимир.
Тренувальний тест №2
1. До слів якого рядка не можна підібрати синонімів?
А коза, клен, метр, підмет;
В милий, йти, гора, багатий;
Б горіти, гострий, короткий;
Г їхати, дорога, дім, їжа.
2. Якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні:
Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке
А омонімами;
В паронімами;
Б антонімами;
Г синонімами.
3. У якому рядку слова не становлять антонімічної пари?
А м`який – твердий, мокрий – сухий;
Б південь – північ, день – ніч;
В любити – ненавидіти, одягати – роздягати;
Г мовчати – співати, думати – відповідати.
4. У якому рядку словосполучення є фразеологізмами?
А хотіти їсти, швидко втекти, говорите навмисне;
Б дотепний чоловік, покірна людина, балакуча жінка;
В пропускати повз вуха, писана красуня, кипіти від злості;

Г гнути залізо, піймати рибу, зазнати поразки.
5. У якому рядку подано фразеологізми з мовлення мисливців?
А ганяти як солоного зайця, на ловця і звір біжить;
Б іти на дно, твердий горіх, посадити на міль;
В рятівне коло, удар нижче пояса, на всіх парусах;
Г летіти з усіх ніг, гнути спину, обвести круг пальця.
6. Оберіть фразеологізм, до складу якого входять антоніми:
А ніг під собою не відчувати;
Б ні гроша немає за душею;
В ніде й оком зачепитися;
Г ні назад ні вперед.
7. У якому рядку пояснено значення фразеологізму „піднімати руку”?
А відповідати;
В бити;
Б соромити;
Г здивувати.
8. У якому рядку подано синоніми до фразеологічного звороту ні те ні се?
А ні риба ні м`ясо, ні рак ні риба, ні сич ні сова;
Б не вчи рибу плавати, не при ділі, немає клепки в голові;
В ні в казці сказати ні пером описати, ні в якому разі;
Г ні світ ні зоря, ні сват ні брат, ні за які блага.
9. У якому реченні вжито фразеологізм?
А Через біле-біле поле йде веселий дідуган
Б Антоша за словами у кишеню не ліз
В Взимку виє хуртовина, влітку прийде тепла днина
Г Сон купає мене в прозорих хвилях річки.
10. Продовжте речення: «Словотвір вивчає…»
А правила вимови слів;
В способи творення слів;
Б звукову будову мови;
Г правила написання слів.
11. Позначити рядок, у якому всі слова утворено суфіксальним способом:
А зеленіти, читати, шахтарський, конюх;
Б затискувач, день, критикан;
В читати, підбирати, кам’янистий, вночі;
Г небеса, млин, гірський.
12. У якому рядку всі іменники утворено префіксальними способом?
А книга, школа, доброта, сіно;
Б кість, правнук, виліт, яструб;
В безвість, безчестя, підгрупа, правнук;
Г праліс, прадід, сонце, візок.

13. Яким способом утворено прикметники безмежний, надмірний, сучасний?
А префіксальним;
Б суфіксальним;
В префіксально-суфіксальним;
Г складанням скорочених слів.
14. Вкажіть варіант, у якому всі слова утворено способом складання
скорочених слів:
А пів-Європи, деревина, ООН, маловідомий;
Б Нацбанк, гідротехніка, Донбас, медінститут;
В НЛО, ЄС, НЕП, ДНУ;
Г АТП, військкомат, спортзал, СОТ.
15. Знайдіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом:
А помірковано;
В помилка;
Б виконавець;
Г розмір.
Українська література
16. Укажіть, коли відбулася Берестейська унія, з якою пов’язаний зміст
“Послання до єпископів” І. Вишенського:
А у 1569 р.;
В у 1586 р.;
Б у 1579 р.;
Г у 1596 р.
17. І. Вишенський у “Посланні до єпископів” звертається до верхівки
православної церкви:
А зі схваленням їхніх дій;
Б із дружніми закликами;
В з повчанням та нотаціями;
Г з гострою критикою їхніх вчинків та закликами до покаяння.
18. У тому, що селян “оголоднюють і спрагнучими чинять, їхній труд і піт
кривавий поїдають”, І. Вишенський звинувачує:
А царів;
Б братчиків;
В феодалів-кріпосників;
Г єпископів-ренегатів.
19. Поему “Іван Вишенський” написав:
А І. Котляревський;
Б І. Франко;

В М. Костомаров;
Г Т. Шевченко.

20. У словах “хай буде хлоп, кожум’яка, сідельник та швець, але згадайте,
що він брат ваш, рівний з вами в усьому” І. Вишенський стверджує думку:

А про необхідність бути покірними і невибагливими;
Б про меншовартість простих людей;
В про рівність усіх професій;
Г про рівність усіх громадян у суспільстві, незалежно від їх матеріального
становища;
Тренувальний тест №3
1. У якому рядку всі іменники чоловічого роду?
А біль, кір, насип, Сибір;
Б авеню, насип, розпродаж, розпач;
В степ, вдача, чайник, командир;
Г комбайн, весна, вісник, телевізор.
2. У якому рядку всі іменники однієї відміни?
А дерево, селище, дзеркало, сестри;
Б футбол, диктор, серце, штамп;
В почуття, зустріч, біганина, траса;
Г поезія, мова, оповідання, роман.
3. У якому рядку всі іменники абстрактні?
А хліб, картина, сирота, квітка;
Б розуміння, слава, сум, сміливість;
В лисиця, жаль, будинок, біль;
Г прагнення, міністр, аналіз, сани.
4. У якому рядку всі іменники 1 відміни?
А життя, зелень, сорока, висота;
Б молодь, ворона, кома, зошит;
В стаття, задача, оборона, круча;
Г узбережжя, кіно, суцвіття, весна.
5. У якому рядку всі іменники 2 відміни?
А небо, кобзар, край, президент;
Б сонце, шпак, сік, дерева;
В літо, осінь, листопад, ступінь;
Г пісня, перо, ніжність, пам’ять.
6. У якому рядку всі іменники мають закінчення -єю?
А ліні...ю, сім'...ю, мрі...ю;
Б армі...ю, долин...ю, вілл...ю;
В вишн...ю, весн...ю, пальм...ю;
Г букв...ю, Марі...ю, журб...ю.

7. У якому рядку всі іменники III відміни в орудному відмінку слід писати з
подвоєнням?
А деталь, велич, піч, мідь;
Б вість, Прип'ять, вість, ніч;
В приязнь, сповідь, область, річ;
Г користь, сухість, тінь, грубість.
8. Продовжте речення: «Прикметник — це частина мови, яка вказує на...».
А ...дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним
робиться?
Б ...назву предмета і відповідає на питання хто? що?
В ...ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка?
яке? чий? чия? чиє? чиї?
Г ...число, кількість предметів, їх порядок при лічбі і відповідає на питання
скільки? який? котрий?
9. У якому рядку не всі прикметники належать до твердої групи?
А рідні, святі, сміливі, відповідні, сільські;
Б Семенові, доньчині, тверді, хоробрі, морські;
В жовті, короткі, річні, болотні, хвилясті;
Г повнолиці, достатні, західні, чисті, прозорі.
10. У якому рядку допущено помилку в правописі суфікса прикметників?
А невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий;
Б несказанний, силенний, огненний, тьмяний, оліїстий;
В неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф'яний;
Г нескінченний, страшенний, качиний, грушевий, палацовий.
11. У якому рядку всі прикметники вжито у формі місцевого відмінка?
А біля підземного (переходу), з підшефними (дит'яслами), про невідкладний
(випадок), незрівнянної (краси), невиразному (читанню);
Б коло лікаревого (столу), з жінчиним братом, від Надіїної (сестри), сестриного (чоловіка);
В у театральному (гардеробі), на дубовім (столі), у вишневому (саду), на
життєвій (силі), на здоровенному (ліжку);
Г срібним (голосом), з мідним (дзвоном), у модній (сукні), літнім (ранком),
вечірньої (пори).
12. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні
прикметники:
А
металевий інструмент, військова частина, двоповерховий будинок,
приголосний звук;
Б глибока криниця, близький друг, добрий настрій, смачний пиріг, жвавий
хлопець;

В активний діяч, осінній ранок, вишневий цвіт, людські почуття, материнські сльози;
Г Шевченкові твори, батькова шапка, синова любов, Надіїні зошити, материні очі.
13. У якому рядку всі прикметники вжито у переносному значенні?
А
зміїне слово, бараняча впертість, орлиний погляд, глухий кут,
поміщицька земля;
Б вовча зграя, декоративне панно, холодна вода, холодний погляд, каштанове дерево;
В атласна шкіра, суха відповідь, скляні очі, металевий голос, оксамитова
трава;
Г дзвінкий приголосний, ділові якості, історичні науки, північний вітер,
атомний реактор.
14. У якому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників?
А Маріїн, сусідчин, доньчін, Софіїн, Валин;
Б Тетянин, Олин, Ольжин, тітчин, Зоїна;
В Ірин, Парасчин, Галин, няньчин, Андріїв;
Г Онисьчин, Мелащин, Миколин, свашин, Колин.
15. У якому рядку всі прикметники вжито у простій формі вищого і
найвищого ступенів порівняння?
А найважчий, миліший, зручніший, впевненіший, більш досконалий;
Б щонайдужчий, міцніший, кумедніший, мовчазніший, найбільш корисний;
В глибший, найгостріший, найповільніший, якнайповніший, щонайрозумніший;
Г талановитіший, працьовитіший, якнайясніший, щонайближчий, дуже
вдалий.
Українська література
16. І.П. Котляревський у п’єсі “Наталка Полтавка” використав такий твір
Г. Сковороди:
А “Всякому місту – звичай і права”;
Б “Ой пташино жовтобока”;
В “Про свободу”;
Г “Вдячний Еродій”;
17. Найбільший вплив на формування світогляду Г. Сковороди мав (мала):
А фольклор;
Б Біблія;
В музика;
Г антична література;

18. Енею та троянцям під час подорожі допомагають (І.П. Котляревський
«Енеїда»):
А Юнона, Еол, Венера;
В Зефір, Геба, Пріам;
Б Венера, Нептун, Вулкан;
Г Плутон, Прозерпіна, Юнона.
19. Причиною війни між троянцями і рутульцями (І.П. Котляревський
«Енеїда») стала:
А любов Енея і Турна до Лавінії;
Б загибель цуцика Аматової няньки;
В Паллантова ладунка, яку Еней побачив на шиї Курна;
Г необхідність завоювати царство Латина для поселення троянців.
20. Хто з відомих акторів брав участь у першій постановці п`єси І.
Котляревського «Наталка Полтавка»?
А М. Садовський;
В М. Заньковецька;
Б М. Кропивницький;
Г М. Щепкін.

Відповіді до тренувального тесту №1:
1. Б 2. А 3. В 4. А 5. В 6. Б 7. Г 8. А 9. Г 10. Г 11. Б 12. А 13. Б
14. Г 15. В 16. А 17. В 18. Г 19. А 20. Б
Відповіді до тренувального тесту №2:
1. А 2. Б 3. Г 4. В 5. А 6. Г 7. В 8. А 9. Б 10. В 11. А 12. В 13. А
14. Б 15. А 16. Г 17. Г 18. Г 19. Б 20. Г
Відповіді до тренувального тесту №3:
1. А 2.Б 3. Б 4. В 5. А 6. А 7. А 8. В 9. А 10. В 11. В 12. А 13. В
14. А 15. В 16. А 17. Б 18. Б 19. Б 20. Г

