
                                                                                                                       ШИФР_______________ 

ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2021 р.) 

 

1. Відновіть прислів’я, вставивши пропущені голосні (1б) 

С…м р…з в…дм…р - …д…н р…з в…др…ж. 

 

2. Підкреслити слова, у яких звуків більше, ніж букв (1б) 

Дзюдоїст, планшет, в’язати, стрілка, підживитися. 

 

3. Замініть у словах початковий дзвінкий приголосний на парний глухий та запишіть 

утворене слово (1б): 

Билина - ____________________ 

Голод - _____________________ 

Душ - ______________________ 

Жити -_____________________ 

 

4. Наголос падає на перший склад  у всіх словах рядка: (1б) 

А чорнозем, навзаєм, кілометр; 

Б позначка, пізнання, листопад; 

В зовсім, лате, фольга; 

Г будемо, вимога, каталог. 

 

5. Літеру И на місці пропуску слід писати в усіх словах у рядку: (1б) 

 А тер..торія, д..зайнер, віт…рець; 

 Б пріор..тет, ч..рнетка, граф..н; 

 В к…шеня, б..нт, д…ректор; 

 Г ос..ка, р..нг, в..хола. 

6. У якому рядку всі слова написані без орфографічних помилок? (1б) 

А довіря, подзенькує, нетто, б’є; 

Б проїздний, сузір’я, Бразилія, мільйон; 

В миш’як, рясний, ін’єкція, співвітчизник; 

Г лється, в’їзд, обласний,  арф’яр. 

 

7. У котрому рядку всі слова з м’яким знаком написані правильно? (1б) 

 А кіньця, менший, перепільці; 

 Б сядьте, доньці, Васьці; 

 В соньця, сопільці, рибальці; 

 Г голубь, різьбяр, січень. 

 

8. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку: (1б) 

А В…ячеслав, кур…єр , від…єднати; 

Б медв…яний, моркв…яний, цв…ях; 

В мор…як, св…ято, тьм…яний; 

Г бур…як, сер…йозний, м…який. 

 

 



 

9. Назви один синонім до слова АЛФАВІТ і поясни походження цього слова (2б) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. ПОМІРКУЙ (2б) 

Уяви, що до тебе завітали гості. Ти запросив їх до святкового столу, частуєш. Яку форму 

запрошення ти обереш: «Їжте на здоровʼя!» чи  «Куштуйте на здоровʼя!». Поясни чому. 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Додай словечко (2б) 

 Як прокинувся  –  вставай. Ти до школи _________________________________ . 

 У школі, в класі не брудни, сміття бачиш  – ______________________________ . 

 

12. Одне чи різні поняття  позначають слова БОГОРОДИЦЯ, БОГОМАТІР, ДІВА 

МАРІЯ? Напишіть значення цих слів. (2б) 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням (3б) 

1. Біла ворона     А) Жити дружньо 

2. Накивати п’ятами      Б) Мати досвід 

3. Мотати на вус                 В) Тікати 

4. Золоті верби ростуть                Г) Нічого путнього не виходить 

5. З’їсти собаку                  Д) Запам’ятовувати 

6. Душа в душу       Е) Не схожий на інших 

 

14. Оберіть зображення письменника, якого називають Каменярем. Запишіть назву 

будь-якого його художнього твору. (2б) 

 

А)     Б) В)  

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

15. Прочитайте діалог (1б) 

— Назаре, обов’язково забери сестру з дитсадка, – попросила мати. 

— На жаль, не зможу: я пропустив багато репетицій, – відповів син. 

 

16. Точно передає зміст діалогу речення 

А Назар знову відмовився забирати сестру з дитсадка, хоча мати вкотре просила про це. 

Б Назар поскаржився, мовляв, пропустив багато репетицій через те, що мама доручала йому 

забирати сестру з дитсадка. 

В Матері дуже не сподобалося те, що Назар відмовився забрати сестру з дитсадка. 

Г Мати просила Назара забрати сестру з дитсадка, але він відмовився, бо пропустив багато 

репетицій. 

Д Мама не вважає репетиції Назара важливою справою, тому просить його все-таки забрати 

сестру з дитсадка. 

 

17. Дати розгорнуту  відповідь на ОДНЕ з питань, використавши мовний зворот  «на 

мою думку». Навести приклад або з власно життя, або з літературного твору, або вжити 

прислів’я.  У кінці висловлювання використати спонукальне речення.   

Обсяг –  5-7 речень. (15 б) 

1. Навіщо людині доброта і милосердя? 

2. Чому ти хочеш навчатися саме в Католицькому ліцеї? 

3. Чи потрібно людині бути вдячною? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Усього – 37 балів 


