
ВАРІАНТ 1 

8 клас 

Українська мова 

 

 

1. Уявіть, що у вашу школу приїхали ваші ровесники з іншого регіону. Вони 

збираються на екскурсію. Які історичні місця ви запропонували б відвідати у вашому 

місті чи селі? Використайте речення за метою висловлювання, види тексту: розповідь, опис, 

роздум. 

12 балів 

2.Словосполучення якого рядка утворено способом керування? 

        1) Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від 

школи, п’ять років. 

         2) Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку. 

         3) Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, 

вищий від батька. 

         4) Говорити без паузи, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися. 

         5) Славити Батьківщину, пісня про щастя, радісно дітям, готуватися до зустрічі. 

3 бали 

3. У якому рядку всі займенники написано правильно. 

        1) Будь–хто, будь у чому, хтозна–який, нічий. 

        2) Будь–чий, нідо кого, нічого, казна хто. 

        3) Де чиїх, будь з ким, який–небудь, декого, ні скільки. 

        4) Ні чий, де у кого, будь з кого, абищо, абиякий. 

        5) Аби кого, нічий, що–небудь, будькотрий, ні що. 

3 бали 

4. Який із фразеологізмів має значення „гордовито триматися, ставати чванливим, 

гонористим, зазнаватися”?   
        1) Водити за ніс. 

        2) Гнути кирпу. 

        3) Говорити в ніс. 

        4) Ніс у ніс. 

        5) Тримати під самий ніс. 

  4 бали 

        5. На які типи поділяються речення за метою висловлювання? 

       1) Стверджувальні, спонукальні, окличні. 

       2) Розповідні, питальні, окличні. 

       3) Розповідні, питальні, спонукальні. 

       4) Питально– спонукальні, риторичні, окличні. 

       5) Стверджувальні і заперечні. 

3 бали 

   Усього: 25 балів    
 

8 клас 

Українська література 

 

1. Напишіть твір-мініатюру на тему : „Морально-етичні проблеми у байках 

Л.Глібова” 

12 балів 

2.  До якого жанру народної лірики належить „Грицю, Грицю до роботи”? 

       1) Пісні про кріпацтво. 

       2) Жартівливі пісні. 

       3) Козацькі пісні. 

       4) Чумацькі пісні. 

2бали 



3. „Той дурень, хто дурним іде панам служити...”. З якого твору ці рядки, і про кого 

йде мова? 

4балів 

4. У поемі „Слово о полку Ігоревім” та літописній оповіді з „Київського літопису” 

зображено події: 

       1) 988 р. 

       2) 1054 р. 

       3) 1185 р. 

       4) 1240 р. 

2бали 

5. Що таке фольклор? Наведіть приклади різних видів народних творів. 

                                                                                                                                                5балів 

 

Усього: 25 балів 

 

 

ВАРІАНТ 2 

 

Українська мова. 8 клас 
1.  Напишіть твір-роздум на тему:                                                12 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Не скупись ніколи людям на добро» ( 80-90 слів). 

2.Відредагуйте                                                                                    3 б. 

Розходження у поглядах, мене не задовольняє, шерстяні носки, тим не меньше, опасіння, 

кидатися у вічі 

3. Утворіть складноскорочені слова. Як вони ще називаються?  4 б. 

Організація Об’єднаних Націй, Львівський державний університет, вищий навчальний 

заклад, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада, театр юного глядача, запис актів 

громадянського стану, атомна електростанція, персональна електронно-обчислювальна машина, 

Харківський тракторний завод, нова економічна політика, науково-технічна революція, 

персональний комп’ютер. 

4. Спишіть. Поставте необхідні розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір 

речення.                                         2+5 = 7 б. 

Мова  надзвичайно складне явище що постійно розвивається та вдосконалюється як чітко 

організована відшліфована століттями система. 

5. Випишіть іменники у три колонки: вживаються тільки в однині, вживаються тільки в 

множині, вживаються в однині і множин.  6б. 

 Людство, регіон, ножиці, груди, Харків, Суми, молодь, Марія, веселощі, хоробрість, терези, 

добро, деканат, процес, приватизація, канікули, проміння, Карпати, гори, дітвора, сани, молоко, 

план, двері, звіт, звітність, давнина, аудиторія, Кордильєри, окуляри. 

 

Українська література. 8 клас 

1.  Запишіть розповідь на тему: «Історія створення  однієї з українських народних пісень» ( 

110-120 слів).                               12 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Запишіть текст однієї з українських  літературних пісень 

 ( куплет і приспів). З’ясуйте її художні засоби. Вкажіть автора слів та музики. 

                                                                                             2+ 2+2 = 6 б. 

3.Назвіть ознаки фольклорних творів (5-6.)                                     3 б. 

4.Що оспівано у пісні «Чи не той то хміль».                                    2 б. 

5.Назвіть 5 письменників  сучасності, членів Національної  спілки письмеників Полтавщини та 

їх твори ( 1-2).                                  5 б. 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 3 

8 клас 

 

1. Поясніть лексичне значення слів. Складіть з ними речення. 

Збірка, збірник, зібрання. 

6 балів 

 

2. Вставте, де потрібно, апостроф у словах іншомовного походження. 

Кур...йоз, сер...йозний, ар...єргард, бар...єр, кар...єра, кур...єр, п...єса, П...єро, П...ємонт. 

5 балів 

 

3. Запишіть повністю складноскорочені слова, поясніть їх правопис і спосіб творення. 

ХТЗ, райво, медсанбат, Донбас, ощадбанк, ООН, КамАЗ, завмаг, профспілка, сількор. 

5 балів 

 

4. Напишіть твір на тему "Безсмертя пісень Марусі Чурай, що стали народними". 

12 балів 

 

5. Намалюйте словесний портрет Морозенка ("Ой Морозе, Морозенку"). 

4 бали 

 

6. Поясніть різницю між історичними піснями та думами. 

2 бали 

 

7. Назвіть відомих фольклористів, письменників, діячів культури, які досліджували 

українські народні думи. 

2 бали 

 

Усього - 36 балів 

 

 

ВАРІАНТ 4 

 

8 клас 

Українська література 

 

1.            Назвати жанри українських народних пісень. 

2.            Літописи-це... 

3.            Яку будову має жартівлива пісня «Грицю, Грицю до роботи»? 

4.            Назвати обов'язкові композиційні компоненти байки. 

5.            Якими талантами був наділений Тарас Шевченко? 

 

Українська мова 

 

1.  Побудувати та записати діалог (8-10 реплік), який міг би відбутися між гостем Києва, 

що з'ясовує у перехожого, як дістатися від залізничного вокзалу (автовокзалу, аеропорту) до 

Майдану незалежності. Ввести стислий опис місцевості. 

 

2.            Відредагувати речення з однорідними членами і виправити мовний «суржик». 

 

•         Мені подарили скромне золоте кольцо і й оригінальний, жовтий зонтик. 

•         Мені срочно треба купити утюг, щоб погладити білизну, і брюки, і різні предмети. 

•         Доктор визначив такі симптоми: у хворого жалоби на сильний біль в жолудку, 

тошнота, слабкість. 

•         В гостинній, калідорі, і у спальні, та у кухні - всюди на стінах обої. 

 



3.  Утворити кличний відмінок від поданих слів. 

Киянин, сусід, юнак, товариш полковник, Володимир, добродійка, небога, Марічка, 

любов, велетень, друг, пані Ірина. 

 

4.  Розставити розділові знаки, зробити синтаксичний розбір, надписати над 

кожним словом частину мови. 

Вихованка господаря Текля ясна блондинка з лукавими очима й кирпатим носиком ішла 

під руку з дочкою Младаповича Веронікою гарненькою шатенкою. 

 

  

 

ВАРІАНТ 5 

Українська література 

 

 1.       Написати твір. 

•         Мій улюблений літературний герой. 

•         Вдячність, (почати таким реченням : «З першої миті життя схиляються над нами 

обличчя матерів») 

•         Україна дорога і близька моєму серцю. 

 

2.  Дати відповіді. 

•         На які роди поділяються твори художньої літератури? 

•         Які пісні відносяться до соціально-побутових? 

•         Що називається літописом? 

 

Українська мова 

 

3.  Зробити повний синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати 

як частину мови. 

І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. 

 

4.            Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників та прислівників. Дорогий, 

дужий, вузький, низько, високо, красиво. 

 

5.            Напишіть, де треба, слова з великої літери. 

будинок учених україни, студентська конференція, новий рік, інститут міжнародних 

відносин, академія мистецтв, товариство надія, спілка письменників, державна нагорода, 

поділля, організація об'єднаних націй. 

 

6.            Напишіть числівники словами. 153-й, 150 000-й, 7275, 4201-й, 27, 173 575-й. 

 

7.            Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. 

Тільки/б, той/таки, а/все/ж/таки, будь/що, але/ж, де/в/кого, ось/де, будь/чийого, ходи/но, 

де/б/то/не/було, а/ні/ні, казна/з/ким, де/ж/таки, що/хвилини, дарма/що, будь/що/будь, 

той/таки, ані/мур/мур, ото/ж, звідки/не/будь. 

 

  

ВАРІАНТ 6 

 

8  клас 

Мова  
1. Напишіть твір-роздум на тему «Родинні обереги».    12 б.  

2. Поясніть лексичне значення слів перекладацький, перекладний. З кожним із них складіть 

речення.      5 б. 

3. Випишіть із наведеного речення усі можливі словосполучення і схарактеризуйте їх за 

видами підрядного зв’язку.  



Очі Івана поволі призвичаювалися до синюватого сутінку (Р.Іваничук). 

           5 б. 

4. Із поданих слів випишіть ті, які бувають вставними. Складіть з ними речення. Приблизно, 

отже, крім того, все-таки, мовби, мабуть, майже, принаймі, щоправда.    5 б. 

Всього: 27 балів  

 

8  клас 

Література  

 
1. Напишіть твір на одну з поданих тем: 

- Розкрийте  образи руських князів у «Слові про похід Ігорів». 

- Маруся Чурай – легендарна поетеса-піснярка з Полтави.  

- Жанрова своєрідність та морально-етична проблематика дум. 12 б. 

2. Плач Ярославни. Його місце і роль у «Слові...».       5 б.  

3. Історична пісня і народна дума. Жанрово-стильові особливості.  5 б. 

4. Вірші Т.Шевченка, написані в казематі.  Роздуми поета про власну долю, долю 

України.             5 б.  

 

Всього: 27 балів  

 
ВАРІАНТ 7 

8  клас 
І. Виконайте завдання:  

1. Охарактеризуйте різновиди художніх образів. 

2. Назвіть усі відомі вам фольклорні жанри. В чому, на вашу думку, полягає відмінність 

між народним переказом і легендою, думою та історичною піснею? Чи є щось спільне між 

голосінням та народною думою? 

3.Кого вважають першим письменником нової української літератури? Чому?  

4. Який твір Т.Г.Шевченка розпочинається піснею невільників, що страждають у 

турецькому полоні? Доведіть, що це пісня патріотів рідної землі. 

5. В одній із лірницьких колядок, у якій співається про дозвіл повипускати з пекла грішні 

душі, даний Ісусом Христом Богоматері, є застереження щодо трьох душ, яких випускати не 

можна. Серед них таке:  

                           Ще й другу душу не випускати,  

                           Що зневажала батька та матір,  

                           Що зневажала, словом вкорила,  

                           Словом вкорила, судом осудила. 

Доведіть на основі відомих вам українських народних дум, що пошана до                                  

батька-матері була справжньою святістю для українського народу. 

                                                                                                                                 15 б. 

ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання. 

1. У чому, на вашу думку, полягає головна й принципова відмінність давньоруського 

епосу «Слово про похід Ігорів» від епічних поем «Пісня про Роланда» та «Витязь в тигровій 

шкурі»? 

     2. Птахи і тварини в «Слові про похід Ігорів», їх ставлення до Ігоревого війська. Чому, 

на вашу думку, воно є саме таким? 

                                                                                                                                 6 б.                            

ІІІ. Дайте чіткі, лаконічні відповіді на запитання. 

1. В одному з віршів української поетеси Оксани Пахльовської, написаному після 

Чорнобильської трагедії, є слова:  

                         О земле, поґвалтована й безсила! 

                         Чому ж ти не прокинулась тоді,  

                          Коли тебе, окрадену, будили?! 



Алюзією (відсиланням)  до якого відомого вам твору є ці слова сучасної поетеси? Як ви їх 

розумієте? 

2.У якому із відомих вам віршів Т.Г.Шевченка втілена філософія життєвої активності 

людини? Процитуйте ці рядки.  

                                                                                                                             5 б. 

IV. Спишіть речення, розставте необхідні розділові знаки. Випишіть із них в один 

стовпчик поширені, а в інший непоширені словосполучення та зробіть їх 

(словосполучень) розбір. 

1. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. 

2. Пишний рум’яний хліб спечений дбайливими руками матусі гордо красувався на столі. 

3. Оновлена заквітчана весняним цвітом земля радісно усміхалася золотавому сонцю. 

4. Наша старенька бабуся сяючи радісною усмішкою стрічала нас біля знайомих воріт. 

                                                                                                                                       5 б. 

V. Запишіть речення, розставивши, де потрібно, розділові знаки, зробіть їх 

синтаксичний розбір за членами речення. 

     Ми з сестричкою пішли до лісу збирати гриби й раптом побачили білочку в пухнастій 

руденькій шубці. Осінній ліс як барвисте диво. Життя прожити не поле перейти. І сірі мурашки 

і бджілки в чорно-жовтих оксамитових платтячках і москалики з чорненькими ґудзичками на 

червоних «мундирах» все очевидно почувши поклик весни повилазило зі своїх зимових 

схованок.  

                        

                                                                                                         10 б. 

VІ. Виконайте наступні завдання: 

1.Поясніть значення фразеологізмів, доберіть до кожного з них по 1-2 фразеологізми-

синоніми:  

Ні в тин, ні в ворота; мати в тямці; фарбованого лиса бачити; з кондака; ні пари з уст; як 

кіт наплакав; наговорити сім кіп гречаної вовни; з-під дощу під ринву потрапити. 

                                                                                                                                  4 б. 

2. Напишіть затранскрибовані слова:                                                    и 

[р о з в й а з у й у], [л ´ й е ж] (місто), [к ´ й у в е т], [р о ж: е в р’ у й е    ц´:а ],     

         и 

        [п р е  м й е р], [в й е н т´й а н]  (місто), [т´м’ а н´ і й е], [д´ і х’ т´ а р],  

             и 

       [б е  ш: ч а с н и й ], [с´ м’ і й е с´ : а  ]. Чому, на вашу думку, не однаково передаються на 

письмі звукосполучення [т´м’] та [с´ м’] в підкреслених словах? З яким мовним явищем це 

пов’язано?                                 

                                                                                                                                          4 б.                                                                                                                                

3  Визначте, який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі, розвитку, а який – в 

статиці, непорушності? Наведіть приклади обох типів мовлення                                          (по 3-4 

речення). 

                                                                                                                                  4 б. 
4. З’ясуйте, яким спільним значенням поєднане слово синтаксис зі словами: синдром, 

синдикат, синхронний (процес). 

                                                                                                                                  2 б. 

                                                              (Всього за VI завдання -      14 балів)   

                                                                                                                                    

Всього: 55 балів 

 
ВАРІАНТ 8 

8 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

І. Вибери одне з висловлювань, перепиши його. Це теза роздуму.  Вислов свою згоду (або 

незгоду), аргументуй її. Сформулюй висновки. Висловлювання (обсяг – 0,5 сторінки) склади в 

публіцистичному стилі. 



o Перед грубістю зачиняються двері й закриваються  серця. 

o Зрадливий друг гірший за відвертого ворога. 

o Мову мою і землю я відкриваю знов. 

 

ІІ.   Виконай тестові завдання 

Завдання 1-8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. 

Вибери правильну відповідь, познач  її. 

 

1. Познач рядок, у якому лексичне значення слова  визначене  неправильно: 

 

А барвистий – забарвлений у різні кольори, різнокольоровий 

Б пишнобарвний – який вражає багатством барв, кольорів, відтінків 

В пістрявий – який привертає увагу яскравістю барв, гарний 

Г картатий -  із чотирикутними візерунками, малюнками 

Д живописний – який виразно, яскраво щось зображує, змальовує 

 

2. Познач  рядок, у якому подано не антонімічну пару: 

 

А важливий – дріб’язковий 

Б бадьорість – утома 

 

В істинно – помилково 

Г багатолюдність – самотність 

Д наступність – попередність 

 

3. Познач речення, у якому вжито фразеологізм, що походить із Біблії: 

 

А Я живу і не боюся смерті, і мене на порошок не стерти (Д.Кремінь). 

Б Птах у небі, весняний вітерець навстріч, простір полів – оце суттєве, а решта все марнота 

марнот! (О.Гончар).  

В Воскресла думка й встає над уламками, живою водою правди покроплена! (Л.Костенко). 

Г Дуже вже оті верховоди залили усім за шкуру сала (Панас Мирний). 

Д Забування вичищує авгієві стайні пам’яті (В.Гжегорчик). 

 

4. Познач  рядок,  у якому подані тільки синтаксичні словосполучення: 

 

А нова книгарня; оповідання й повісті; зацікавити змістом 

Б порадіти за товариша; товариська підтримка; познайомитися й заприятелювати 

В національний етикет; правила поведінки; відповідно до вимог 

Г вчасно відгукнутися;  узяти до душі;  щире співчуття 

Д цікаві завдання; боротися чесно; сподіватися на перемогу 

 

5. Познач речення з однорідними членами, поєднаними розділовими сполучниками (розділові 

знаки пропущено): 

 

А З вогнем і водою вітром дружба погана. 

Б Удома й у полі роботи завжди доволі. 

В Хвали день не вранці а ввечері. 

Г Лихий кухар або пересолить або недосолить. 

Д Вимети сміття зі своєї хати а потім заглядай у чужу.  

 

6. Познач  рядок, у якому в усіх словах треба поставити апостроф: 

 

А подвір..я, торф..яний, Лук..янченко 

Б з..їжджати, сер..йозний, черв..як 

В пів..ягоди, рутв..яний, бур..ян 

Г без..язикий, ін..єкція, поцв..яхований 

Д кав..ярня,  св..ященний, роз..ятрити 

 

 

 



7. Познач  рядок, у якому всі слова пишуть з префіксом з-: 

 

А (з,с)вірити,  (з,с)чепити,  (з,с)творити 

Б (з,с)жувати, (з,с)хибити,  (з,с)мити 

В (з,с)вітритися,  (з,с)сунути,  (з,с)киснути 

Г (з,с)воложити, (з,с)житися,  (з,с)лити 

Д (з,с)хвилювати,  (з,с)ломити,  (з,с)вужувати 

 

8. Познач  рядок, у якому всі іншомовні слова пишуть із  літерою И: 

 

А с..рена, ем..грант, гор..зонт  

Б д..ригент, галюц..ноген,  конф..тюр 

В фест..валь, еп..грама, експер..мент 

Г ескадр..лья, опт..чний, концерт..но 

Д коп…райт, кред..тор, палант..н.  

 

 

Завдання 9-11 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ 

АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх  

 

9. Познач речення, що містять вставні слова (розділові знаки пропущено): 

 

А Уночі була гроза а ранок видався ясним на диво (С.Васильченко). 

Б А день за сонцем утопився в морі і став на жаль уже вчорашнім днем (П.Воронько). 

В Не любити цю землю їй-Богу не можна! (М.Луків). 

Г Художник починається там  де віриш йому безумовно (М.Рильський). 

Д Сині дзвіночки навіть сіяли холод на трави (М.Коцюбинський). 

 

10. Познач  речення зі складеним дієслівним присудком: 

 

А Не зміліє в отецьких криницях вода (Б.Олійник). 

Б Ми тільки почали розгадувати світ (Д.Павличко). 

В У  нещастi друг стає братом (З Біблії). 

Г Я вам готовий  у щасті  і в нещасті помагати (Леся Українка). 

Д Буде дощ плюскотіти. Буде вітер шуміти (Я.Шпорта).  

 

11. Познач  словосполучення, у яких допущено помилки: 

 

А навчатися мові 

Б подякувати наставнику 

В оволодіти мовою 

Г звернутися на адресу 

Д опанувати вмінням 

 

 

12-13. Познач речення, у якому допущено помилку: 

 

А Від хвилювання я знітився. 

Б Від обурення вона мало не втратила свідомість. 

В Мене охопило здивування. 

Г Учіться правильно поводитись у стресових 

ситуаціях. 

 

Запиши це  речення у відредагованому вигляді: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 14-15  мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в 

таблицю. 

 

 

 

 



14. Установи відповідність між словами, поєднанням яких утворюються фразеологізми.  

 

1  слава 

2  узи 

3  клятва 

4  часи 

 

А  Гіменея 

Б  Герострата 

В  Гіпократа 

Г Геракла 

Д  Гомера 

 

1  

2  

3  

4  
 

 
15.Установи  відповідність між видами односкладних речень і реченнями: 

 

1 означено-особове 

2 неозначено-особове 

3 узагальнено-особове 

4 безособове 

А Такого ще не творилось в нас на Україні (Т.Шевченко). 

Б Сотні літ нас розпинали, та не побороли (Д.Павличко). 

В Вірю завжди в широчінь океанну серця вразливого, 

серця людського (Л.Забашта).  

Г Умій постояти за Вкраїну-мати (Нар.творч.) 

Д Звуки хвилин. Кроки сторіч (В.Герман). 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її. 

 

          Ліна Костенко 

                     *** 

Мене ізмалку люблять всі дерева, 

і розуміє бузиновий Пан, 

чому верба, від крапель кришталева, 

мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман. 

Чому ліси чекають мене знову, 

на щит піднявши сонце і зорю. 

Я їх люблю, я знаю їхню мову. 

Я з ними теж мовчанням говорю.  

 

1. За родовою ознакою цей твір 

 

А ліричний 

Б епічний 

В ліро-епічний 

Г драматичний 

 

2. У вірші «Мене ізмалку люблять всі дерева» поєднано всі види лірики, КРІМ 

 

А особистої 

Б пейзажної 

В патріотичної 

Г філософської 

 

3. В останньому рядку вірша використано 

 

А метафору 

Б епітет 

В оксиморон 

Г тавтологію 

 



4. Твір написано віршовим розміром 

 

А ямбом 

Б хореєм 

В амфібрахієм 

Г анапестом 

 

5. У вірші звучать усі мотиви, КРІМ 

 

А любові до природи 

Б гармонії людини й природи 

В екології 

Г спілкування ліричного героя з природою 

 

 

Завдання 6-7  мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в 

таблицю. 

 

 

 

6. Установи відповідність між дійовими особами та  репліками, які їм належать (за 

п’єсою І.Карпенко-Карий «Сто тисяч») 

 

 

1  Герасим Калитка 

2  Савка 

3  Бонавентура 

4  Роман 

5 Параска 

 

А  Без душі, мабуть, легше, як без грошей… 

Б  Грошей нема, а земелька росте й росте! 

Люблю за предприїмчивость! Так, так, 

Никодимович! Скуповуйте помаленьку, 

скуповуйте! 

В  Всяке знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду 

тьопатися стільки світу пішки до церкви. 

Г Я не буду панувати, ні! Як їв борщ та кашу, 

так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і 

мазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю. 

 

 

1  

2  

3  

4  
 

 

7. Установи відповідність між літературними жанрами та їхніми визначеннями 

 

 

1  новела  

2  оповідання 

3  байка 

4 повість 

5 роман 

 

А невеликий повчально-гумористичний твір 

алегоричного змісту 

Б невеликий розповідний твір про незвичайну 

життєву подію з несподіваним закінченням 

В невеликий за обсягом розповідний художній 

твір здебільшого про одну чи кілька подій у 

житті людини 

Г розповідний художній твір, у якому досить 

широко змальовано життя одного чи кількох 

героїв протягом досить тривалого часу 

1    

2  

3  

4  

5 

5 

 
 

 
 

 


