5-7 класи

2012 рік

1. Як називається слово, утворене з початкових звуків чи початкових літер
слів?
а) абабагаламага;
б) абревіатура;
в) абракадабра;
г) алітерація;
д) аплікатура.
2. В українській мові частини мови поділяються на:
а) головні й другорядні;
б) прості й складні;
в) особові й безособові;
г) самостійні й службові;
д) активні й пасивні.
3. Який член речення часто стає на заваді здійсненню чогось?
а) означення;
б) додаток;
в) обставина;
г) підмет;
д) присудок.
4. У якому з поданих прислівників неправильно поставлено наголос?
а) гАряче;
б) рАзом;
в) воднОраз;
г) навхрЕст;
д) потОйбіч.
5. Як називаються словники, які вивчають походження слів?
а) орфографічні;
б) етнографічні;
в) синонімічні;
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г) етимологічні;
д) фразеологічні.
6. Що може бути дрібним, але не може бути мілким?
а) гроші;
б) ставок;
в) миска;
г) пісок;
д) калоші.
7. Вислів з’їсти разом пуд солі означає:
а) з’їсти разом 16 кг солі;
б) посваритися;
в) одружитися;
г) побитися;
д) довіряти один одному.
8. У якому зі слів не такий корінь, як у решті?
а) куховар;
б) вареник;
в) товар;
г) сталевар;
д) зварювач.
9. Яке сучасне слово позначало букву Д, д в кириличному алфавіті?
а) доблесть;
б) добро;
в) довго;
г) догма;
д) диво.
10. Яке з поданих нижче слів має закінчення?
а) кіно;
б) метро;
в) ескімо;
г) панно;
д) ситро.
11. Знайдіть правильно утворені дієприкметники від дієслова молоти.
а) мелений, мелючий;
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б) молотий, мелений;
в) моловший, помелений;
г) змелений, молотий;
д) молотячий, змолотий.
12. Знайдіть рядок, у якому від місця наголосу залежить зміст слова.
а) пОмилка – помИлка;
б) вИгода – вигОда;
в) зАвжди – завждИ;
г) убрАння – убраннЯ;
д) вИнагорода – винагорОда.
13. Знайдіть зайву сполуку.
а) обоє рябоє;
б) рука руку миє;
в) одного поля ягоди;
г) яке їхало, таке й здибало;
д) пара чобіт на одну ногу.
14. Лісові істоти, маленькі, незлостиві, різнокольорові, в одній літературній
казці одержали назву:
а) лісовухи;
б) мухи;
в) духи;
г) дрібнюхи;
д) хухи.
15. «Фарбований лис» в однойменній казці І. Франка видавав себе за:
а) звіра Осмомисла;
б) звіра Гостромисла;
в) звіра Мудромисла;
г) звіра Святомисла;
д) звіра Світломисла.
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16. Знайдіть слово, яке за своїм складом відрізняється від інших.
а) подовбати;
б) подорожувати;
в) подолати;
г) подоїдати;
д) подовжити.
17. Наведені нижче сталі вислови позначають одне й те саме, крім одного.
Знайдіть цей вираз.
а) на повних парусах;
б) і оком не моргнеш;
в) як мокре горить;
г) семимильними кроками;
д) аж у вухах вітер свистить.
18. У якому з цих слів немає префікса?
а) реконструкція;
б) реекспорт;
в) рекапітуляція;
г) рекристалізація;
д) реліктовий.
19. Якщо іменник грузин поставити в родовий відмінок множини, то утвориться
форма грузинів, а який із іменників має таке саме закінчення в родовому
відмінку множини?
а) болгарин;
б) кримчанин;
в) молдаванин;
г) осетин;
д) вірменин.
20. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки?
а) Озера, залиті світлом місяця.
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б) Розчервонілий, він сидів біля вікна.
в) Бринить живою радістю ліс, сповнений співом солов’я.
г) Знесилений, пригнічений, Василь опускається на землю.
д) Синіють, покриті вічним снігом, високі гори.
21. Усі іменники якого рядка належать до одної відміни?
а) туркеня, лисеня, паненя;
б) лисеня, паненя, дівча;
в) левенятко, туркеня, лисеня;
г) німкеня, левенятко, туркеня;
д) тараня, німкеня, левенятко.
22. У «Словарі української мови» Бориса Грінченка подано прислівники доразу, в-раз, за-що-раз, як-раз, ні-раз. У якому рядку подано відповідно
сучасні варіанти цих прислівників?
а) водночас, відразу, нізащо, якраз, ніколи;
б) нікуди, якраз, враз, ницьма, нечувано;
в) щоразу, ураз, нечувано, якраз, нізащо;
г) відразу, ураз, щоразу, якраз, зовсім;
д) відразу, враз, ніколи, якраз, ніяк.
23. Пригадайте властивості й форми прикметника. У якому рядку є «третє
зайве»?
а) добріший, сильніший, глибший;
б) малиновий, апельсиновий, помаранчевий;
в) хитрий, рудий, лисячий;
г) дерев’яного, шкіряного, пластилінового;
д) дирéкторів, бáтьків, учúтелів.
24. Значна кількість українських прізвищ походить від назв народних
ремесел. Від якого заняття пішли прізвища Кушнір та Чинбар?
а) виготовлення кожухів, шапок;
б) будівництво хлівів, клунь;
в) виготовлення возів та саней;
г) виготовлення діжок, барил, цебрів;
д) вичинка шкур тварин та одержання шкіри й хутра.
25. Яке з українських християнських свят, назви яких зашифровані в
ребусах, вважається покровителем весіль? До цього свята закінчуються
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усі найважливіші сільські роботи на землі, а також завершується період
сватань і приготування до весіль.
а)

б)

в)

г)

д)

26. Знайдіть рядок, у якому вжито всі непохідні в сучасній українській мові
слова.
а) висох, таксі, боротьба;
б) синь, твердь, вибори;
в) олівець, село, відро;
г) сердитий, мир, масло;
д) хід, згорда, їство.
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27. Не є синонімом до решти слово:
а) талан;
б) планида;
в) фатум;
г) доля;
д) вдача.
28. Твори цього автора справедливо порівнюють із книгою Дж. Даррела
«Моя сім’я та інші звірі». Йдеться про оповідання:
а) І. Франка;
б) С. Черкасенка;
в) В. Нестайка;
г) Є. Гуцала;
д) Г. Тютюнника.
29. Якими словами не можна продовжити сталий вислів Крутитися, як ...?
а) муха в окропі;
б) білка в колесі;
в) кіт із салом;
г) в’юн на сковорідці;
д) курка в решеті.
30. Вірш «Сон («На панщині пшеницю жала»)» Т. Шевченко присвятив
своїй «любій донечці». Так ласкаво поет називав:
а) Олену Пчілку;
б) Марко Вовчок;
в) Лесю Українку;
г) сестру Катерину;
д) подружку Оксану.

Запрошујмо учнів 7-11 класів взяти участь у
Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус», яка
відбудеться 20 листопада 2012 року.
http://helianthus.com.ua
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