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Зразок завдання з української мови для вступу до 10-го класу НВК №157 

 

Робота містить  43 завдання, розміщені на 6 сторінках. 

У завданнях 1-34 тільки одна правильна відповідь. Знайдіть її та обведіть кружечком 

1.З великої літери треба писати обидва слова в рядку  

А (Г, г)анна (Б, б)арвінок 

Б (С, с)обака (Р, р)ябко 

В (К, к)арпатські (Г, г)ори  

Г (Г, г)олосіївський (П, п)арк. 

2 Апостроф треба писати в усіх словах у рядку  

А роз..яснити, пів..яблука, моркв..яний 

Б під..єднати, духм..яний, м..язи 

В в..язати, міжгір..я, в..їхати 

Г пір..їна, прем..єра, багр..яний 

3 М’який знак треба писати в усіх словах у рядку  

А памороз.., обвін..чати, виріз..бити, зат..марити 

Б у кишен..ці, кур..йоз, піт..ма, повіс..те 

В зірон..ці, сіл..ський, забуд..ко, дівчинон..ці 

Г дон..чин, консул..ський, на стежин..ці, неволен..ка 

4. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку  

А с..стра, вос..ни, св..стіти, ч..рговий 

Б ш..лестіти, ш..сти, в..ду, поч..нати 

В гр..чаний, б..реза, с..рдечний, характ..р 

Г оз..речко,дол..нька, вихован..ць, печ..в 

5. З подвоєними літерами треба писати всі слова в рядку  

А без..бройний, радіст..ю, спросон..я, від..ячити 

Б перед..ень, священ..ик, медал..ю, гостин..ий 

В роз..броєний, священ..ий, сон..ий, суміш..ю 

Г незмін..ість, побілен..ий, розріс..я, стат..ями 

6. Усі слова треба писати з префіксом с- у рядку 

А (з,с)хопити, (з,с)формувати, (з,с)підтиха, (з,с)кинути 

Б (з,с)питати, (з,с)сунути, (з,с)порожніти, (з,с)червоніти 

В (з,с)ховати, (з,с)фотографувати, (з,с)шахраювати, (з,с)хопити 

Г (з,с)казати, (з,с)пізнитися, (з,с)тиснути, (з,с)шити 

7.Усі слова треба писати з префіксом пре- в рядку 

А пр..в’янути, пр..гарний, пр..кордонник, пр..завзятий 

Б пр..великий, пр..йти, пр..міський, пр..поганий 

В пр..мудрий, пр..добрий, пр..красний, пр..сильний 

Г пр..милий, пр..святий, пр..купити, пр..мужній 

8. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку 

А  заздріс..ний, проїз..ний, хворос..няк, швидкіс..ний 

Б  капос..ний, мес..ник, наїз..ник, компос..ний 

В  наміс..ник, захис..ний, благовіс..ний, зап’яс..ний 

Гбезболіс..ний, піс..ний, совіс..ливий, жаліс..ний 
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9. В усіх словах іншомовного походження треба писати літеру и в рядку 

А д..сертація, апл..кація, д..спут, д..ктор 

Б с..стема, вент..ляція, ц..вілізація, рад..ус 

В д..плом, аналог..я, д..ригент, д..зертир 

Г д..ректор, р..нг, мотоц..кл, д..сципліна 

10 Треба писати одну букву в усіх словах іншомовного походження в рядку 

А ан..отація, крос..ворд, Пуч..ині                                                                

Б гум..анізм, ім...унітет, ак..редитація 

В міс..іонер, нет..о, дол...ар                                                                                     

Г бюл..етень, ат..ракціон, Ус..урі 

11 В усіх словах іншомовного походження треба писати апостроф у рядку 

А вар..єте, деб..ют, П..ємонт, об..єкт 

Б кар..єрист, п..юпітр, кутюр..є, в..єтнамки 

В миш..як, Х..юстон, комп..ютер, ін…акція 

Г фельд..єгер, ар..єргард, ф..юзеляж, б..юст 

12 В усіх словах іншомовного походження треба писати м’який знак у рядку 

       А ал..пінізм, бул..варчик, ател..є, н..юанс 

       Б фол..клор, ал..танка, бул..йон, порт..єра 

       В ал..батрос, барел..єфний, філ..тр, прем..єр 

       Г ал..пініст, кул..мінація, мул..тимедійний, миш..як 

13 Разом із пів-/полу- пишуться всі слова у варіанті 

  А пів/аркуша, пів/Європи     Б пів/острів, пів/на/першу 

  В пів/лимона, напів/автомат     Г полу/кіпок, пів/Дніпра 

14 Усі слова треба писати разом у рядку 

А залізо/рудний, машино/будування, мідно/червоний 

Б мало/виразний, водно/лижний, м’ясо/молочний 

В лісо/тундра, гостро/психологічний, темно/зелений 

     Г нафто/перегінний, загально/вживаний, легко/атлетичний 

15 Усі слова треба писати через дефіс у рядку 

А синьо/зелений, мовно/літературний, довго/ногий 

Б військово/спортивний, біло/сніжний, суспільно/політичний 

В французько/італійський, науково/технічний, легко/легко 

Г суспільно/політичний, історико/культурний, військово /полонений 

16  НЕПРАВИЛЬНО утворено чоловіче ім’я по батькові у варіанті  

А Петро Євгенійович            В Іван Степанович  

Б Степан Миколаєвич           Г Сергій Володимирович  

17  Порушено норму при відмінюванні числівника в рядку 

А восьмисот семидесяти трьох  

Б восьмистам сімдесяти трьом  

В вісьмастами сімдесятьма трьома  

      Г на восьмистах сімдесяти трьох 

18 Через дефіс треба писати всі займенники в рядку  

      А ким/небудь, аби/яку, будь/який 

Б що/небудь, хтозна/до/кого, будь/чому  

В хтозна/скільки/, будь/ким, кому/небудь 
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Г чого/небудь, де/чому, ким/небудь 

19 Усі слова треба писати окремо з часткою не в рядку 

А не/попередити про збори, не/розгадана загадка, не/можу сказати 

Б не/допомагати в роботі, не/подумавши про небезпеку, не/досліджений ніким  

В не/сказані слова, не/зчутися від радості, не/зараз, а пізніше 

Г не/потрапити до списку, не/порушно стояти, не/легке життя 

20 Між однорідними членами НЕ ТРЕБА ставити коми в реченні (розділові знаки пропущено) 

А Слизняк не виросте ні лебедем ані орлом. 

Б Марко відповів ні в тин ні у ворота. 

В Не схотіла душа бунтівна ні тепла ні смачного пшона. 

Г Я був у власному житті і машиніст і пасажир. 

21. Узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів у реченні (розділові знаки пропущено) 

А Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія проза драматургія. 

Б І пісні і приказки й прислів’я все те вражало надзвичайним багатством поезії жарту гумору. 

В Прекрасне народжується зі звичайної буденності життя людська врода геніальна картина. 

Г У його слові було все злагода спокій усталеність надія. 

22 Поширене означення НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

А На землю зорану плугами спадає рожево-жовтий цвіт. 

Б Озвучене піснями бринить моє перо. 

В Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади. 

Г До колосків налитих туго прихилиться моя душа. 

23 Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА відокремлювати комами в реченні (розділові знаки 

пропущено) 

А По вулиці ідуть співаючи дівчата. 

Б Богдан нахмурившись стоїть біля столу. 

В Побагровівши Сірко сердито зиркнув на гайдука. 

Г Хвилюючись дивлюсь навколо. 

24 Між частинами складносурядного речення НЕ ТРЕБА ставити коми в рядку (розділові знаки 

пропущено) 

А Уже потемніли степи і сутінки стали густими. 

Б Пашать нагріті сонцем спориші і жайвори купаються в блакиті.  

В Дув теплий вітер і в небесній блакиті весну славили жайворонки. 

Г Весна пролетіла світом та літо спішить услід. 

25 Між частинами складносурядного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки 

пропущено) 

А  Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь. 

Б  Дзвінко гуде пташиним співом ліс і найгучніше виводить іволга. 

В  Улітку хліба підходять до самих хат і пахне хлібом нового урожаю. 

Г  Уже збігла вода і в калюжах спалахує рання зоря. 

26 Між частинами складносурядного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки 

пропущено) 

А Сині роси зблискували на травах і сонце купалось на левадах. 

Б  Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть. 

В Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки. 

Г Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил. 
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27 Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні  

      А Чи є утіха для поета більша, ніж слів зернята сіяти в ріллю? 

       Б Доля, що здобута кров’ю й потом, у нашій славі ожила. 

      В Героїка і лірика злились, щоб із життям не вперше позмагатись.  

      Г  Книга для розуму, ніби теплий дощ для посівів. 

28 Складним із сурядним і підрядним зв’язком є речення 

А Хоч проживи сто і двісті років, Київ пізнати повністю неможливо, бо в кожного він свій, 

особливий, самобутній, неповторний. 

Б Вслухайся, завважуй: дихнув вітерець — і глипнуло око, що з обрію стежить. 

В Іду, дивлюсь: мій край, моя земля, сміються в небі золотому річки, і села, і поля. 

Г Попід зоряним роєм, де обійм сповиття, нас зостанеться двоє, і почнеться життя. 

29  Правильно поставлено розділові знаки в складному реченні 

А Ми живемо отут, на землі, край Чумацького битого шляху, на узбіччі де пахне полин і блакитний 

чебрець, де кропива глуха виростає з космічного праху, де на пил обертається Місяця срібний 

вінець. 

Б  Наші чола високі, немов степові небосхили, і по цих небосхилах, що криють розгадку буття, 

час-шуліка летить на твердих перетруджених крилах, час-шуліка летить, і немає йому вороття. 

В Прекрасні осіннії дні, як з шелестом листя пожовкле спадає, нечутно той шелест за літом ридає 

що спить у сосні. 

Г Та чи збагну що на Вкраїні уже доводиться в містах шукати, ніби голку в сіні, дідівське слово на 

вустах? 

30 Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові 

знаки пропущено) 

А Ніколи тишу творення не руш вона життю дарує вічність. 

Б Осінь бреде золотими садами гронами грає рясний виноград. 

В Вища математика віку із суми безконечно малих виникає безконечно велике. 

Г Я дивлюся в осінньому небі майорять ген ключі журавлів. 

31 Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку 

(розділові знаки пропущено) 

А Без сокири не тесляр без голки не кравець. 

Б  Підождіть прийде коза до воза сіно смикати. 

В Грамоти вчиться завжди пригодиться. 

Г Хочеш їсти калачі не сиди на печі. 

32 Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові 

знаки пропущено) 

А Чайки сідають на воду креслять блакить ластівки. 

Б Прошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза. 

В Ідеш в життя відкрий себе самого. 

Г Не раз кажу змагайся і шукай! 

33Складним зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком є речення  

       А Стоїть серед поля і дивиться в світ хлібодар: вік проживу степу, а не встиг на красу  

           надивиться. 

Б Скоро зима забіліє снігами, вдарять морози, і вечорами довго світитися буде в світлиці. 

В Долі гудити не слід, а слід розуміти, що неповторні літа, і кожна мить життя — свята. 
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Г Осінь золотом догоряє, і з нею меркне і помирає все, що вчасно не відбуяло. 

34 Правильно поставлено розділові знаки в реченні 

А  Візьми Перуне, сірий камінь і оберни на квітку! 

Б  Який глибокий ти, даруєш спокій, моя далека вечорова, зоре! 

В Куди ж, ти, мене звеш, смугаста бджілко? 

Г Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я дівчину. 

У завданнях 35- 39 треба встановити відповідність. Упишіть букву на рисочці  біля відповідної 

цифри 

35 Установіть відповідність між схемами й реченнями з прямою мовою 

 

36.Установіть відповідність між видом підрядного речення й прикладом 

 

37 Установіть відповідність між типом складного речення та прикладом  

                  Схеми речень 

 

___1 А: «П!»  

___2 «П», — а.   

___3 А: «П!» —  а.  

___4 «П ! — а: —П».   

 

                      Приклад 

А Кажу йому Заходь мерщій! А птах лякається. 

Б Не ганяйся, юначе, за славою, не кричи Зупинися, мить! 

В На нашу долю випало переробляти не тільки нашу дійсність, а   

    й нас самих сказав замислено Петренко. 

Г Дійсно промовив учитель велич завжди ходить у парі зі   

    скромністю. 

Д Чи бачили таке! Сказав батько і, помовчавши,  додав Готовий 

хлібороб, одним словом. 

 

Вид підрядного речення 

 

____ 1 наслідку  

____ 2 порівняльне 

____ 3 умови  

____ 4 мети  

 

 

                    Приклади 

А Якби мені сила та воля, жив би без горя. 

Б Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуємо, щоб музикою 

     дзвонів  сягнути духовних вершин .  

В Україна моя починається там, де доля моя усміхається. 

Г Людина прагне до щастя довічно, як ріки в долини. 

Д Теплий туман слався по полю й наливав балку по самі вінця,  

    так що дерева потопали в ньому. 

 

              Складне речення 

 

___1 складносурядне 

___2 складнопідрядне 

___3 безсполучникове 

___4 складне з різними  

        видами зв'язку 

                                 Приклади 

А Дитинству все казковим видається — не збіднюйте ж душі його  

красу! 

Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що  

зриваються і стрімко линуть десь на  сосну. 

В Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими 

цівками. 

Г Пам'ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і 

підступність. 

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже казку зірка до зорі. 
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38.Установіть відповідність між відокремленим членом  речення та прикладом 

       Відокремлений 

        член речення 

____1 означення   

____2 обставина   

____3 прикладка   

____4 додаток   

                                Приклади 

А Замість робитися майстрами часу, ми стали його бранцями. 

Б Обидва, Круча і Гонтар, охоче приєдналися до слів Марії. 

В Гордий і волелюбний, він нагадував сокола. 

Г Нічого ловити, склавши вудки. 

Д І я, притомлений Котигорошко, на груди землі упаду. 

 

 

39.Установіть відповідність між типом односкладного речення та прикладом 

 

 Вид односкладного речення 

____ 1  означено-особове 

____ 2  неозначено-особове 

____ 3  узагальнено-особове 

____ 4  безособове 

                Приклад 

А  Сонним холодом од трав віє. 

Б  Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

В  Квітчастий луг і дощик золотий. 

Г  За правду, браття, єднаймося щиро. 

Д  Заспівали пісню на всі голоси. 

 


