
 

 ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2019 Р) 

 

І. ТЕСТИ (4б) 

1. У якому слові наголос падає на другий склад 

А. обіцянка;   Б. корисний;   В. олень;   Г. дробовий. 

2. Знайди два слова в переносному значенні. 

А. плаче дитина;   Б. важкий приклад;  В. плаче верба; Г. важкий мішок.  

3.Вибери речення без орфографічних помилок. 

А. Пахне грибами і медом, вохкістю пахне у лісі. 

Б. Жовтогаряче листя на гілі. 

В. "Голос країни" – це боротьба талантів. 

Г. Сьогодьні до нас у гості приїхала бабуся. 

4. Неправильно підкреслено граматичні основи 

А. Сердитий  вітер завива. 

Б. Полюбила чорнобрива козака дівчина. 

В. Торкнулося обрію сонце. 

Г. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. 

 

ІІ. Постав займенники в початкову форму. Визнач особу і число (1,5 б) 

    Вас______________________________ Мене______________________________________ 

 

ІІІ. УСТАВ ПРОПУЩЕНІ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ  (4 Б)                                   

Що братику посієш те й пожнеш. 

Навкруги зазеленіло усе і дереваі кущі. 

ІV. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ТА ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ ДО НЬОГО 

Київ 

1.Київ сьогодні зачаровує людей красою золото/верхих храмів, архітектурою будинків і 

мостів. 2. Повноводні (р/Р)ічки  (л/Л)ибідь, (п/П)очайна, (д/Д)арниця доповнюють величну 

красу старови(н/нн)ого міста. 3. Найкрасивіша (в/В)улиця (к/К)иєва – (х/Х)рещатик. 4. Хіба 

можна повірити, що там, де простягнувся (х/Х)рещатик у давнину, був глибокий (я/Я)р? 5. 

Яр цей називався (х/Х)рещатим, від чого і пішла назва центральної (в/В)улиці (к/К)иєва. 

Завдання до тексту 

1. Слово центральна можна замінити синонімом (1 б). 

А. головна                             Б. стометрівка 

В. велика                              Г. найдовша 

2. Обери правильну форму Р.в. слова Київ (1 б). 

А. Кийова                              Б. Києва 

В. Київа     Г. Кийовом 

3. Перетворити в іменники слова: велична, глибокий, красивий (1,5 б). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

        



 

4. Запишіть правильно виділені курсивом слова (5,5 б). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. У першому реченні знайди і випиши слова, які мають більше звуків, ніж букв (2 б). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

V. ЛІНГВІСТИЧНА ЗАДАЧА (1,5 б) 

Зустрівши в коридорі Катрусю, вчителька попросила її покликати до кабінету 

Мельниченка. Учениця, вийшовши з кабінету, замислилась: «Кого ж потрібно покликати, 

адже в класі є і Софія Мельниченко, і Дмитро Мельниченко?» 

Кого повинна закликати Катруся і чому? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

VI. НАПИШИ ТВІР НА ОДНУ З ТЕМ (12 б): 

 «Якщо у твоєму серці живе любов…»    або 

«На Землю дивляться ангели…»  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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