
ВАРІАНТ 1 

9 клас 

Українська мова 

 

1. Написати лінгвістичний твір « Знаки – чаклуни». 

12 балів 

 

2. Відредагуйте речення: 

1) Київський університет імені Т.Г.Шевченка – найбільш відоміший вуз України. 2) 

Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного 

пленарного засідання. 3) По долинам, низинам, улоговинам стелився густий, клубочучись 

хмарами туман. 4) На святкування ювілею, котре розпочалося рівно в сімнадцять годин, 

зібралося багато бувших випускників. 

4 бали 

 

3.Побудуйте діалог за ситуацією, використовуючи форми мовленнєвого етикету: 

Вам, представникам двох класів, потрібно домовитися про концерт до Дня матері та 

його програму. (12 –14 реплік). 

4 бали 

 

4. Зробіть повний синтаксичний розбір речення та випишіть всі можливі 

словосполучення з речення: 

Далеко проскрипіли запізнілі підводи, і настояна тиша нечутно йшла полями, густа й 

нечутна. (М.Стельмах). 

7 балів 

 

5. Утворіть прикметники від поданих слів. З’ясуйте, у яких прикметниках 

відбулося спрощення або чергування приголосного, а в яких – ні. 

Опонент, радість, область, честь, виїзд, млість, хвастати, сонце, пристрасть. Тітка, 

баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, буряк, вояк, 

латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист. 

4 бали 

 

6. Замість крапок поставте потрібні літери: 

Г..брид,фюз..ляж, пр..ор..тет, Мадр..д, Ч..лі, Браз..лія, Вав..лон, С..ц..лія, С..рія, 

інт..р’єр, пр..м’єра, арт..ріальний, Єм..н, ін’єкц..я, р..єстр, тр..ада, арх…в, мет..орит, 

р..жим, р..читатив, ф..т..шизм, Інд..кс, С..зів, в..заві, к..парис, сп..рт, м..трополит, 

д..лікатес, ч..модан, Алж..р, Ч..нг..схан, ск..пидар, граф..н, адаж..о, сп..раль, каз..но. 

4 бали 

 

Усього: 35 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 клас  

Українська література 

 

1. Зробіть ідейно–художній аналіз вірша В.Симоненка: 

Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежок, 

Є тисячі ланів, але один лиш мій. 

І що мені робить, коли малий зажинок 

Судилося почать на ниві нерясній? 

 

Чи викинути серп і йти байдикувати, 

Чи долю проклясти за лютий недорід 

І до сусід пристать наймитувати 

За пару постолів і шкварку на обід? 

 

Колиб я міг забуть убоге рідне поле,  

За шмат ції землі мені б усе дали... 

До того ж і стерня ніколи ніг не коле 

Тим, хто взува холуйські постоли. 

 

Та мушу я іти на рідне поле босим, 

І мучити себе й ледачого серпа, 

І падати з утоми на покоси, 

І спать, обнявши власного снопа. 

 

Бо нива це – моя! Тут я почну зажинок, 

Бо кращий урожай не жде мене ніде, 

Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 

Мене на ниву батьківську веде... 

7 балів 

 

2. Розкрийте питання: 

Гумор і сатира, їх особливості та роль у творі. На прикладі творів українських 

письменників з’ясуйте засоби творення комічного. 

5 балів 

 

3. Доведіть, що літописи є не тільки історичними, а й літературними 

пам’ятками. 

4 балів 

 

4. Написати твір на тему: „Моє розуміння творчості І.Котляревського для 

української культури”. 

 12 балів 

 

Усього: 28 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 2 

9 клас 
І. Виконайте  завдання:  

    1. З’ясуйте, у чому полягає синкретизм і символізм усної народної творчості.  Що в ній 

символізує тополя, верба, сосна, смерека чи ялина, бузина? Чому ці дерева (кущі) ніколи не 

садили в подвір’ї побіля хати? Назвіть фольклорні чи авторські твори, в яких використано ці 

рослини у відповідності з народними уявленнями.  

   2. Поясніть, у чому відмінність між байкою і притчею? Розкрийте суть Христових притч 

про сівача та про таланти. Доведіть їх непроминальну актуальність на прикладах, власного 

життєвого досвіду. 

   3. Повчання Володимира Мономаха його дітям часто називають «заповітом через віки». 

Чи є обґрунтованою така назва? Що з цього заповіту, на вашу думку, стосується наших 

сучасників і Вас персонально?  

  4. Поясніть, які риси  характерні для літератури й мистецтва бароко. Як ви розумієте 

вираз „барокова людина”?  

  5. З якого твору взяті слова: «…а ще ти м’ягкоспал, периноспал, подушкоспал…, а ще ти 

м’ясолюбитель, пиволюбитель…, а ще ти кровопрагнитель…» Який художній засіб 

використовує автор для викриття свого недруга? До якого жанру літератури належить цей твір? 

                                                                                                                             15 б. 

ІІ. Дайте  обґрунтовані відповіді на запитання. 

1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що сміх – головний герой поеми І.Котляревського 

„Енеїда”? Підтвердіть або спростуйте такий погляд уривками з поеми. 

2. Чому „Енеїду” І.Котляревського називають енциклопедією української старожитності? 

Аргументуйте свої твердження цитатами з поеми. 

                                                                                                                               6 б.   

        ІІІ.   Спробуйте уявити себе на кілька хвилин дослідником-першовідкривачем та 

інтерпретатором давніх текстів. Подумайте, коли такі віршові тексти могли з’явитися.  

Згадайте стильово-стилістичні ознаки (тему, основну думку, римо-ритмічні та мовні 

особливості тощо). Складіть і запишіть план усного висловлювання «Аналіз поезії «Про 

женців»                  К. Зіновієва. 
 

       Добре і женці вміють працювати, 

         котрі хочуть хліб на зиму надбати. Випаде 

 чи ні хоч одна третина, 

       заболить, однак, при схилянні спина. І  

палимі теж сонцем у роботі, 

       аж, бува, цілком потопають в поті. Інший без  

води в полі занеможе, 

     то такому ти дай рятунок, Боже. Руки у  

 женців чорні, як землиця, 

     та найгірше те, що чорніють лиця. Іншого 

 також лиха не минути - 

     перетерплять все це замість покути. Бачиш, 

 Боже, сам ти женців страждання, 

      їх охорони від того карання.                                                           8 б.                     

         

 

 

 



 ІV. Запишіть текст. Визначте стиль і тип мовлення. Поставте, де потрібно  розділові 

знаки та вставте необхідні букви (чи знаки) в словах, зніміть риски. Зробіть синтаксичний 

розбір речень та виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, 

морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого слова.  

 

      Погожий вечір літнього дня. Повітря духм…яне й син…вато/рожеве. Різнобарвні 

не/сказа…о/гарні фе…єрверки. Люди веселі, діти радісні. З/від/усюди несеться захоплене 

Дивись! Дивись! Та ще молодече «Слова Україні!». День             (Н) (н) езалежності справді 

величне свято. Для нас юних громадян України величніших напевне немає. А в небі місячний 

диск як золотий щит над моєю мирною (Д) (д) ержавою…трудівницею. 

                                                                                                                              10 б.                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                         

V. Розкрийте значення фразеологізмів: 

        Не вміти два слова зв’язати;  

        Точити патоку з рота; 

        За словом до кишені не лізти; 

        М’яти слова в роті; 

        Словом в десятку поцілити; 

        Ні складу ні ладу немає (в словах); 

        Говорить п’яте через десяте; 

       Ти йому про образи, а він тобі – про гарбузи. 

  В яких із цих фразеологізмів народ зафіксував вимоги до мовлення людини? Які саме вимоги?  

                                                                                                                                     5 б. 

  

VI. Поясніть, чому: 

      а) у словах проміння, знання відбувається подовження приголосних, а в слові гусеня не 

відбувається? 

      б) у словах миттю, річчю – приголосні подовжуються, а в слові честю, скатертю -  ні? 

      в) у словах неньці, Люсьці ставимо Ь, а в словах галці, Парасці – не ставимо? 

      г) слова знань, століть, знарядь пишуться з Ь на кінці, а слова облич, сторіч,  роздоріж   – 

без Ь? 

      ґ) у словах підв’язати, в’якати, з’явився, черв’як пишемо апостроф, а в словах свято, 

дзвякнути, дзявкнути, морквяний – не пишемо? 

      д) у словах Шиллер,  макинтош, Цимісхій, дизель, Вашингтнон після букв, що входять у 

«дев’ятку» перед приголосним (на й) пишеться буква И , а в словах Грімм, Діккенс, Кіплінг за 

цих же умов – буква І ? 

      е) чим відрізняється вживання Ь знака в українських та в запозичених словах? 

      є) назвіть ту умову подовження звуків, яка стосується всіх без винятку випадків цього 

фонетичного явища.  

 

                                                         8 б. 

VII.  Знайдіть помилки в транскрипції, запишіть слова та за транскрибуйте їх правильно: 

              и                                  е 

       [б е    ж: урний], [ж ч и ш ч а ї ц´ :а], [в´й е ц:а], [л´й е т´с´а], [к´ і х т´ і ],                                   [с 

м ´ і й е с: а].  

                                                                                                                                   3 б. 

 

 

                                                                          Всього: 55 балів 

 

 



ВАРІАНТ 3 

Українська мова. 9 клас 

1.Опишіть процес праці виготовлення  якоїсь речі, яку ви робили на уроках трудового 

навчання ( обслуговуючої праці)  ( 90-100 слів).                                               12 б. 

2 .Доберіть до поданих слів по одному синоніму та антоніму: 4 б. 

авангард, альтруїст, оптиміст, апогей. 

3.Підкресліть головні і другорядні члени речення,  накресліть його структурну схему.                                                               

5+2б. 

Що в порядку лежить, само в руку біжить, а в безладді й коня знайти важко. 

4. Назвіть стилі мовлення та особливості їх використання.  3б. 

5.Установіть відповідність.                                                       4 б. 

Односкладне речення                             Приклад 

1) означено-особове                      А)  Сонним холодом од трав віє.   

2) неозначено-особове                  Б)  Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

3) узагальнено-особове                 В)  Квітчастий луг і дощик золотий. 

4) безособове                                  Г) Стою у колі мрій і сподівань. 

                                                          Д) Задзвонили в усі дзвони по всій 

                                                         Україні. 

Українська  література. 9 клас 

1.Напишіть твір на  тему:      ( до 120 слів)                        12 б. 

 «Ой Богдане, батьку Хмелю, славний наш гетьмане..» 

2.Дайте письмові відповіді на питання:  

 а) Хто був засновником українського друкарства?                   1 б. 

б) Назвіть козацькі літописи  18-19 століття (2-3) .                     2 б. 

в) Які твори і кому присвятив  Т.Г. Шевченко на згадку про день викупу з неволі.                                                                              

3 б. 

г)Який народнопісенний образ використав автор «Слова о полку Ігоревім» при 

змалюванні битв.                                                   2 б. 

д) У чому сутність «золотого слова» Святослава із «Слова о полку Ігоревім».                                                                                         

3 б. 

3.Установіть відповідність                                                             4 б. 

Приклади                                                     Тропи 

1) Ревуть блискавиці хмар.                      А) метафора 

2) Я ходив-блукав до ночі синім             Б) метонімія 

степом без доріг.                                       В) синекдоха 

3)А у тебе очі – як волошки в житі.        Г) епітет 

1) Влаштувався на роботу, може,           Д) порівняння 

якусь копійку заробить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 4 

9 клас 

 

1. Запишіть речення , розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну 

схему, зробіть синтаксичний розбір речення. 

Така прекрасна була та пісня що здавалося і листочки на тополі перестали шелестіти 

прислухаючись до материнського співу (І.Цюпа). 

4 бали 

 

2.Замініть запозичені слова українськими відповідниками. Чи завжди доречна заміна 

слів іншомовного походження українськими? 

Форум, фотографія, аеродром, консолідація, аргументувати, глобальний, локальний, 

концентрувати. 

4 бали 

 

3. Доберіть до поданих слів синоніми з не. Поясніть правопис утворених слів.  
Хвороба. ворог, брехня, загроза. горизонт, заперечення, підозра, раб, рабство, хиба. 

5 балів 

 

4. Виправте помилки у словосполученнях. 

Забезпечення безпеки, закрутилася голова, відкриті двері, одержати досвід, поступати до 

університету, оточуюче середовище, вірно пояснив, здоровий смисл, вляглися пристрасті, 

державна казна. 

5 балів 

 

5.Розкрийте зміст афоризму Г.Сковороди "Як нерозумно випрошувати те, чого 

можеш досягти сам". Запишіть ще декілька афоризмів Г.Сковороди. 

7 балів 

 

6. Складіть 5-6 тестових запитань до вашої улюбленої теми з української літератури. 

6 балів 

 

7. Напишіть нарис на одну з тем: 

"Перші квіти мого життя" 

"Чи варто проявляти свою особистість через графіті?". 

12 балів 

 

Усього 43 бали  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 5 

9 клас 

 

Українська література 

 

І. Написати твір на одну з тем: 

1.  Поетичний образ Ярославни в героїчній поемі "Слово о полку Ігоревім". 

2.           Традиції в нашій родині.                                                           24 б. 

3.           Мій день під знаком Доброти. 

 

II. Літературні пам'ятки XI- XII століть. (Назвати, охарактеризувати.)       12 б. 

 

Українська мова 

 

1.   Записати речення, побудувати його структурну схему, зробити 

синтаксичний розбір (підкреслити головні і другорядні члени речення, 

надписати над кожним словом, до якої частини мови воно належить, 

визначити тип складного речення, дати характеристику кожного простого 

речення, яке входить у складне) 

 

    Невиразною чорною плямою, поринувши у темінь, лежало сонне село 

у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце, прикрите 

завісою, приковуючи до себе Остапів погляд.                                    12 б. 

 

2. Дібрати до поданих іменників іншомовного походження прикметники. 

Пояснити, як визначається рід незмінюваних іменників 

 

Какаду, кенгуру, шимпанзе, поні, таксі, жури, жабо, пані.                   12 б. 

 

 

3. Написати твір-мініатюру (6-7 речень) на тему: "Як поважати людину ? '' ,   

використавши: 

-         вставне слово чи словосполучення; 

-         відокремлену обставину, виражену дієприслівниковим звором; 

-         складнопідрядне речення з підрядним означальним; 

-         складносурядне речення 

                                                                                                                    18 б. 

4. Пояснити значення слів дипломант, дипломат, дипломник. 

 

5. Відредагуйте речення.        

              Глядачі, сидячі в першому ряду, захоплено аплодували артистам. 

               На протязі уроку ми слухали розповідь учителя. 

              Моя пропозиція, я рахую, являється самою гарною. 

              Рекомендую прийняти участь у слідуючих міроприємствах, силами учнів  

              підготувати святковий концерт. 

              Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту.                          8 б. 

  

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 6 

9 клас 

 

Українська література 

 

І.  Написати твір на одну з тем (обсяг - 2 стор.).                          12 6. 

•        Мій улюблений біблійний сюжет. 

•        Загадка "Велесової книги". 

•        Іван Вишенський - видатний український полеміст. 

•        Щаслива людина у поглядах Григорія Сковороди. 

•        Народна пісня у сьогоденні. 

 

ІІ. Дати письмову відповідь на питання. (2-3 речення)                  15 б. 

1.            Визначте жанр твору «Слово про похід Ігорів». 

2.            Назвіть найвідоміших українських письменників XVI - XVIII ст. 

3.            Які характерні ознаки має жанр інтермедії? 

4.            Назвіть одного з авторів козацьких літописів. 

5.            Назвати балади Тараса Шевченка. 

 

Українська мова 

 

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

однокласниками, про екранізацію відомого твору класичної літератури. 

 

2.            Записати речення, розставити розділові знаки, побудувати структурну схему, 

зробити повний синтаксичний розбір. 

                     Вітру на морі не було проте клекотав сильний прибій. 

 

З. Слова записати фонетичною транскрипцією, визначити кількість букв і звуків.  

        Життя, боротьба, ллється, здається, кукурудза, мрія, безземельний. 

 

4. Записати слова разом, окремо і через дефіс. 

Ново/українська, багато/тиражка, хлопець/богатир, полу/станок, 

жень/шень, південно/західний, західно/український, аби/хто, де/котрий, ні/хто, 

хтозна/який, будь/що, хто/небудь, аби/до/кого, хтозна/а/чому, на/пам'ять, за/одно, на/щастя, 

на/швидку, на/поготові, не/дорога, не/моя, не/надійний, не/ керована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 7 

9 клас 

Мова  
1. Напишіть твір-роздум «І яка вона є, сама природа подвигу?» Проілюструйте два-

три аргументи з посиланням на приклади з художньої літератури, історичні факти чи випадки з 

життя.     12 б. 

2. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний 

розбір речення, побудуйте його структурну схему.  

Настає літо й розлившись нестримною повінню хату затоплює зелень здіймаються 

темно-зелені хвилі кукурудзи водоспадами  ллється витка квасоля пливуть задумливо 

погойдуючись ясночолі соняшники.     5 б.  

3. Випишіть із наведених речень дієприслівники. Визначте їх вид і час. Вкажіть, від 

яких дієслів – перехідних чи неперехідних – вони утворені.  

Її щоки спалахують, як мак, потім бліднуть, погасаючи, холонучи… Він кричав, 

розмахував руками, не помічаючи, що всі військові частини залишили фронт і слухали його, 

роззявивши роти. Проти нього йшов цеп ворога, не стріляючи і тримаючи у витягнутих руках 

гранати (із творів Ю.Яновського).                  5 б. 

4. Перед сполученням якого голосного з попереднім [ і ], що стоїть після твердого 

приголосного, апостроф ніколи не вживається? Наведіть приклади.     

      5 б. 

 Всього: 27 балів  

  

9  клас 

Література  
1. Напишіть твір на одну з поданих тем:  

- «Хто ми й куди йдемо» (за матеріалами «Велесової книги»). 

- Мої роздуми над жіночою долею (за поемою «Слово о полку Ігоревім»). 

- Людська гідність і громадянські права (за твором Івана Вишенського «Послання до 

епіскопів»).      12 б. 

2. Філософська проза Григорія Сковороди: джерела, жанрові особливості, 

синкретичні явища.          7 б. 

3. Дайте відповідь на питання:  

- Наведіть приклади перекладної світської літератури доби Київської Русі.  

- З якої нагоди була створена історична драма «Милість Божа»? 

- Назвіть рік і назву першої друкованої книги в Україні.  3 б. 

4. Становлення і розвиток драматургії в давній українській літературі.   

           5 б. 

Всього: 27 балів  

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 8 

9 клас 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

1.Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 сторінки), ствердивши або 

спростувавши одну з таких тез: 

 

o Час – це  простір для розвитку здібностей. 

 

o Мужність виховується лише через опір труднощам. 

 

o Живучи лише заради матеріального достатку, людина сама собі вибудовує 

в’язницю. 

 

ІІ. Виконай тестові завдання. 

 

Завдання 1–10 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її. 

 

1. Познач рядок слів, які не утворюють синонімічного ряду: 

 

А  відверто, неприховано, явно, виразно, наочно 

Б  гострозорий, гостроокий, бистроокий, зіркий, окатий 

В всесвіт, космос, макрокосмос, довкілля, світобудова 

Г ласка, ніжність, пестощі, милування, голублення 

Д веселити, забавляти,  розважати, тішити, звеселяти 

 

2.  Познач рядок, у якому значення  фразеологізму визначено неправильно. 

 

А шукати себе – виявляти, визначати  власне покликання 

Б у Бога теля з’їсти – провинитися в чомусь 

В сунутися зі своїми козами на торг – виявляти небажану ініціативу 

Г шукати вчорашнього дня – марно сподіватися повернути щось 

Д Слати язик під ноги – бути занадто говірким. 

 

3. Познач  речення, у яких однорідні члени речення є  підметами (розділові знаки 

пропущено): 

 

А Давно вже наша пісня полонила і словом і мелодією світ (І.Редчиць). 

Б Хто не чував пісень по селах вечорами то жартівливих то сумних? (М.Чернявський). 

В І славлять піснею життя птахи дерева люди (М.Луків). 

Г Наш край багатий піснями легендами музикою танцями (З підручника). 

Д Пісні злітають над Карпати в херсонських котяться степах (М.Рильський). 

 

4. Познач речення, у якому між однорідними членами не потрібно ставити кому (розділові 

знаки пропущено): 

 

А Працею людина і сильна і красива. 

Б Людина славна не словами а ділами.   



В Господарський хліб не білий але ситний. 

Г У будень чи в неділю лінивому безділля. 

Д На роботі умліває біля миски упріває. 

 

5. Познач речення, у  якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів 

речення (розділові знаки пропущено): 

 

А Притлумлюй у собі найменші ознаки слабкої волі вередливість дратівливість 

сльозливість самолюбство (В.Сухомлинський). 

Б За війну страшніші деякі речі боягузтво зрадництво егоїзм (Е.Хемінгуей). 

В Жадібність нехтування власною гідністю розумова зашкарублість усе це призводить до 

вивищення матеріальних інтересів над духовними (Д.Лихачов). 

Г Найяскравішим виявом безсмертя  народного духу є поєднання двох стихій сліз і сміху 

трагічного й комічного болю й надії (П.Загребельний). 

Д Усім відомі риси українського менталітету людяність співчутливість почуття 

справедливості товариськість і совість (Л.Пастушенко). 

 

6. Познач складносурядне  речення, між частинами якого не потрібно ставити кому 

(розділові знаки пропущено):  

 

А Оце вже й цвіт осипавсь на калині і стали птаству гори затісні (Є.Титкайло). 

Б Шипшина вбралась у коралове намисто і літо бабине вплелось між намистин. 

(Є.Гуцало). 

В Внизу був луг і з нього вітер ніс  такі розкішні пахощі. (І.Франко). 

Г У мене одразу похололо всередині і нашорошилися вуха (М.Стельмах).  

Д Ми на білий світ рвемося повсякдень і повсякчас і живе маленький Моцарт змалку в 

кожному із нас (В.Шукайло). 

 

7. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити 

тире  (розділові знаки пропущено): 

 

А  Стало серцю тісно заспівала пісню (Г.Чубач). 

Б Так хотілося б вірити  в світі живеш не дарма (В.Гужва). 

В З-за гір віє вітер в степах повмирали морози (С.Пушик). 

Г Враз я відчув на жару чи на лезі я босо стою (С.Голованівський). 

Д Завагавсь у мряці день сонцю бути чи дощеві? (А.Содомора). 

 

8. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із префіксом при- 

 

А пр..будівок, пр..вабливий, пр..права, пр..солодити 

Б пр..вітність, пр..докучливий, пр..власнений, пр..чісувати 

В пр..вчитися, пр..співування, пр..старкуватий, пр..д’явник 

Г пр..ладдя,  пр..поважний, пр..темнений, пр..голубити  

Д пр..яр’я, пр..зупинений, пр..мудрість, пр..швартуватись. 

 

9. Познач рядок, у всіх словах якого явище спрощення позначається на письмі: 

 

А протес..ний, пес..ливий, улес..ливий, мес..ник 

Б радіс..ний, щас..ливий, проїз..ний, перс..ні 

В сер..це, добровіс..ний, аген..ство, мас..ний  

Г президен..ський, навмис..не, ненавис..ний, тиж..невий 

Д швидкіс..ний, контрас..ний, облас..ний, хрус..нути 



10. Познач речення, у якому виділене слово потрібно писати з великої літери: 

 

А Холоне в бокалі цикорій, (П,п)етрів  розквітає батіг (Д.Кремінь). 

Б А все збувається, збувається, немов (Ш,ш)евченків заповіт (Д.Кремінь). 

В Мені хтось душу тихо взяв за плечі – заговорив (Ш,ш)опенівський ноктюрн 

(Л.Костенко). 

Г Час – великий мастак розрубувати (Г,г)ордієві вузли людських стосунків 

(О.Писемський). 

Д Ось звіробій -  (І,і)ванова крівця (Є.Гуцало). 

 

11-12. Запиши  речення у відредагованому вигляді: 

 

А З причин економії було прийняте прокрустове рішення: усі ілюстрації друкувати чорно-

білими. 

Г Ушосте переписуючи вправу, школяр зрозумів, що виконує  танталову працю. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________. 

 

 

    Завдання 13-15 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей 

ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери усі правильні відповіді й познач  їх. 

 

 

13. Познач речення, ускладнені поширеним звертанням (розділові знаки пропущено): 

 

А До вас село і  поле приїхав по дитячі сни (В.Крищенко). 

Б Обов’язково друже мій вклади словник Грінченка! (О.Ющенко). 

В Степане Івановичу Вас до телефону (Остап Вишня). 

Г Прощавай перевита антенами хато (Д.Кремінь). 

Д Шановні школярі вихователі й випускники від щирого серця вітаю вас зі святом (З 

виступу на зборах). 

 

14. Познач речення, ускладнені відокремленим поширеним означенням (розділові знаки 

пропущено): 

 

А Йде зима холодна і різка (В.Сосюра). 

Б Земля рипить морозами окута (А.Малишко). 

В Зимовий вітер хилить вільху на скуту кригою ріку (Д.Кремінь). 

Г Про рік суди не за зібраним урожаєм а за зерном того року посіяним (Р.Стівенсон). 

Д Здобутий працею сухар м’якший за дарованого бублика. 

 

15. Познач складнопідрядні  речення з підрядними означальними: 

 

А Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна  (М.Луків). 

Б У мене вмить заб’ється в грудях серце, коли до болю щира й чарівна  десь наша рідна 

пісня розіллється (Д.Луценко). 

В Не маєм права забувати пісні, яких навчала мати (М.Луків). 

Г Ти скоро згаснеш, якщо в тебе народу рідного нема (Д.Павличко). 

Д З усіх світів найближчий мені світ, в якім вікно вкраїнське моє світиться. (М.Гриценко.) 

 



    Завдання 16-17 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, 

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

таблицю. 

 

16. Установи відповідність між складнопідрядними обставинними реченнями та їхніми 

видами 

 

1 Ніде вода не п’ється  так солодко, як з рідної 

криниці (П.Куліш). 

2 Українці, захистім себе, щоби світ вважав 

нас українцями (А.Бортняк). 

3 То, може, Україна не пропаща, хоч  

воріженькам знову несть числа? 

(В.Бровченко). 

4 Тільки зрадникам дається воля вибирати  

собі батьківщину, бо в них відібрана пам’ять 

(Р.Іваничук). 

5 Коли в людини є народ, тоді вона уже 

Людина (Л.Костенко). 

А з підрядним часу 

Б з підрядним мети 

В з підрядним причини  

Г з підрядним умови 

Д з підрядним порівняльним 

Е з підрядним допустовим 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

17. Установи відповідність між стилістично забарвленими (маркованими) словами й 

словосполученнями та   стилями мовлення:                                                                            

 

1 депутат, демократичне суспільство, правове 

поле 

2, інструкція,  наказ, витяг з протоколу 

3 маршрутка, скромняга, не балабонь 

4 числова константа, ядерна реакція, 

безсполучникове складне речення 

5 п’янке повітря, зорепад, зозуленько моя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

А науковий 

Б художній 

В публіцистичний 

Г офіційно-діловий 

Д розмовний 

Е конфесійний 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 
 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її. 

 

 

Аналіз художнього тексту 

 

            Валентина Беля 

                     *** 

Співало літо рясно на покосах, 

Петрівка жар із горна вимітала, 

Блакить прозора в променистих росах 

Початок літа в чебрецях купала. 

 

Ріки манила прохолода синя, 

Забута пісня аж у саме серце, 

І матіола п’янко попросила 

Зібрати щастя в золоте відерце. 

 



Стара черемха заздро поглядала 

На першу вишню, визрілу несміло, 

А літо, мов на крилах, колихало 

Надій людських гармонію стосилу. 

 

1. У вірші «Співало літо рясно на покосах» поєднано всі види лірики, КРІМ 

 

А пейзажної 

Б особистої 

В патріотичної 

Г філософської 

 

2. У другій строфі вірша використано всі художні засоби, КРІМ 

 

А інверсії 

Б персоніфікації 

В оксиморона 

Г епітета 

 

3. Твір написано віршовим розміром 

 

А ямбом 

Б хореєм 

В анапестом 

Г дактилем 

 

4. Незайманість і початок дорослого життя уособлює 

 

А матіола 

Б черемха 

В чебрець 

Г вишня 

 

5. В останній строфі вірша звучить мотив 

 

А вічного кохання 

Б краси людських стосунків 

В плинності життя 

Г віри у вічне життя 

 

6. Прочитай уривок з драматичної сценки «Коза» 

 

Я Коза-Дереза, 

Півбока луплена, 

За копу куплена. 

Ту-пу, ту-пу ногами, 

Сколю тебе рогами, 

Ніжками загребу, 

Хвостиком замету, бррр… 

 

 

 



У цих рядках відтворено один з елементів народної драми 

А  ремарку 

Б  діалог 

В  монолог  

Г  вставну оповідь 

 

7. Провідним мотивом козацьких літописів є 

 

А  глибокий сум з приводу княжих чвар 

Б  звитяги січового козацтва  

В  гетьмансько-старшинські усобиці 

Г  духовне життя міщан та селян 
 

8. Слова «Лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим…» належать 

 

А  Святославові  

Б  Ігореві 

В  авторові 

Г  Всеволодові 

 

10. В образі Енея зображена національна вада, притаманна українцям 

 

А  жорстокість 

Б  байдужість 

В  надмірна добродушність  

Г  лінивість 

 
11. Засобами гумору І. Котляревський зумів відтворити усе назване, КРІМ 

 

А  нестримної жадоби народу до волі  

Б  героїзму українського козацтва  

В  прагнення завоювати інші народи  

         Г  звироднілості й егоїзму привілейованих класів 

 

12. У п’єсі «Наталка Полтавка» письменник наділяє Петра й Миколу рисами 

характеру 

 

А  любові до рідної сім’ї 

Б  слабкості характеру 

В  поваги до матері й до старших+ 

Г  непокори в сім’ї 

 

 

13. Літературним напрямом, який виник як заперечення класицизму, є 

 

А  бароко 

Б  сентименталізм  

В  романтизм 

Г  реалізм 

 

Завдання 14–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. 

Вибери правильні відповіді й познач  їх. 



14. Поява в літературному процесі ХУІІ ст. великої кількості полемічних творів була 

зумовлена 

 

А хрещенням Русі 

Б запровадженням Брестської унії  

В проникненням елементів розмовної мови в книжну 

Г соціальним і національним поневоленням українського народу  

Д випадами католиків проти православної церкви  

Е князівськими чварами за розподіл влади 

 

15. Прочитай  уривок із вірша  Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права» 

Знаю, що смерть – як коса замашна, 

навіть царя не обійде вона. 

Байдуже смерті, мужик то чи цар, – 

все пожере, як солому пожар. 

Хто ж бо зневажить страшну її сталь? 

Той, в кого совість, як чистий кришталь... 

 

У цих рядках  

А совість і мудрість протиставлені багатству й знатності  

Б смерть забере будь-кого, хто зневажить страшну її сталь 

В совість і мудрість піднесені над усім дріб’язковим, буденним, нікчемним + 

Г мудрість властива передусім царю 

Д совість властива тільки „мужику”  

Е чиста совість не боїться смерті, перемагає її  

 
 

 

 

 

 

 


