8-9 класи

2012 рік

1. Яке із запропонованих слів зайве: 1) вихований, 2) охайний, 3) ґречний,
4) культурний, 5) чемний?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4;
д) 5.
2. Що таке дзиґлик?
а) спритна людина;
б) стільчик;
в) невеликий годинник;
г) іграшка;
д) непосидюча дитина.
3. Яке з поданих нижче слів не іншомовного походження:
а) ательє;
б) кашне;
в) кафе;
г) віче;
д) пенсне.
4. Як правильно перекласти українською мовою російську сполуку по всем
правилам?
а) по всім правилам;
б) по всіх правилах;
в) за всіма правилами;
г) за всіх правил;
д) за всьома правилами.
5. Квиток не може бути:
а) партійним;
б) екзаменаційним;
в) тролейбусним;
г) проїзним;
д) залізничним.
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6. Під час обіду, який, за давньою українською традицією, вважався священним,
дозволялося:
а) їсти кільком однією ложкою;
б) голосно розмовляти;
в) качати ногами під столом;
г) їсти зі спільної миски;
д) грюкати ложками.
7. Нижче подано невідмінювані іменники. Знайдіть іменник жіночого роду.
а) денді;
б) гуру;
в) мачетеро;
г) кабальєро;
д) фрекен.
8. У якому рядку прислівник записано правильно?
а) спідлоба;
б) з-підлоба;
в) зпідлоба;
г) с-підлоба;
д) зпід-лоба.
9. У реченні На другий і третій день Різдв… Христ… ходили в гості до родичів, кумів
словосполучення Різдво Христове повинно мати форму:
а) Різдва Христова;
б) Різдва Христовим;
в) Різдву Христовому;
г) Різдва Христового;
д) Різдва Христово.

10. Сім томів у 50-томному виданні творів цього автора становлять переклади.
Ідеться про:
а) Лесю Українку;
б) І. Франка;
в) О. Кобилянську;
г) М. Рильського;
д) Д. Павличка.

11. Яке словосполучення, відповідно до літературної норми, є неправильним?
а) двоє лікарів;
б) четверо забіяк;
в) троє президентів;
г) шестеро дівчат;
д) п’ятеро студентів.
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12. У яких словах, наведених нижче, є префікс?
1) прекрасно, 2) препарат, 3) престиж, 4) пресування, 5) прелюдія, 6) престол.
а) 1, 3, 5;
б) 2, 3, 6;
в) 2, 3, 4, 5;
г) 1, 6;
д) 4, 5.
13. Перед Вами п’ять іменників. В одному з них – граматична помилка. Знайдіть
це слово.
а) ворота;
б) надра;
в) окуляри;
г) чорнила;
д) переговори.
14. Знайдіть речення зі складеним іменним присудком.
а) Холодний день.
б) Яка важка у вічності хода!
в) Діти почали малювати.
г) Варто було б поплавати човном.
д) Приглушений гамір табору.
15. Журналіст правильно написав речення:
а) Зелене диво в пустелі стало можливим завдяки більш як
двостам джерелам, вода яких напуває цю землю й понині.
б) Від повені в Мексиці постраждали близько двохсот тисяч
людей, у країні оголошено надзвичайний стан.
в) Один з відомих західних журналістів назвав сучасний світ
морем із двустами кораблями-країнами.
г) Вони вже налагодили співпрацю більш ніж з двостами
весільними салонами України.
д) Індія є багатонаціональною державою, населення якої
говорить на понад двухстах мовах.

16. Коли в українців було прийнято вперше виганяти худобу на випас та вмиватися
росою?
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а) на Благовіщення;
б) на Святого Юрія;
в) на Теплого Олекси;
г) на Великдень;
д) на Сорок святих.
17. Яке з наведених речень є складним?
а) Човен ішов рівно і м’яко, наче птах на безтрепетних крилах.
б) Був, як свідчить легенда, тихий літній вечір.
в) Кафедрою завідує Б. Кононов – професор, полковник.
г) Розтанули сніги, як білий сон зимовий.
д) Неначе білі пави, пливуть хмарки у небі.
18. Давньослов’янське свято на честь весняного пробудження природи не мало
назви:
а) Пущення;
б) Масляна;
в) Загальниця;
г) Проводи;
д) Масниці.
19. Правильно написано власні назви в рядку:
а) Високі Договірні Сторони, Кабінет Міністрів України,
Конституційний Суд України, Генеральний Прокурор України;
б) високі договірні сторони, Кабінет міністрів України,
Конституційний суд України, Генеральний прокурор України;
в) Високі Договірні Сторони, Кабінет Міністрів України,
Конституційний Суд України, Генеральний прокурор України;
г) Високі Договірні Сторони, Кабінет Міністрів України,
Конституційний суд України, Генеральний Прокурор України;
д) Високі договірні сторони, Кабінет Міністрів України,
Конституційний суд України, генеральний Прокурор України.
20. У якому з речень немає граматичної помилки?
а) Майстер-класи проводяться згідно розкладу.
б) Учень не лише має дбати про високі оцінки, а й про глибокі знання.
в) Зручно розсівшись по лавочкам, дівчата почали співати.
г) Недбале ставлення до природи завдає великої шкоди людству.
д) Він навчався математиці в одній із кращих спеціалізованих шкіл району.
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21. В українському фольклорі він є символом сліз, з ним пов’язували нещастя,
біду. Молоді жінки уникали їсти його натще, аби не було гірким подружнє
життя. Незважаючи на це, з нього готували як повсякденні, так і ритуальні
страви й навіть використовували як оберіг. Ідеться про:
а) часник;
б) горох;
в) овес;
г) хрін;
д) ячмінь.
22. Напис на вході до храму Аполлона в Дельфах «Пізнай самого себе» став
одним з постулатів творчості цього письменника:
а) І. Вишенський;
б) І. Котляревський;
в) Т. Шевченко;
г) Г. Сковорода;
д) І. Франко.
23. У якому рядку з погляду граматики немає «третього зайвого»?
а) десять, десятеро, десяток;
б) майбутня, білолиця, рання;
в) абищо, що-небудь, щось;
г) синів, материн, синівський;
д) п’ять, п’ятнадцять, п’ятдесятий.
24. Оберіть правильне продовження речення «Адміністрація школи висловлює
подяку за сумлінне ставлення до навчання…»
а) Світлані Сердега;
б) Максимові Миколаєнко;
в) Василеві Ведмедів;
г) Романові Романишин;
д) Богдані Балій.
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25. Яка із зашифрованих нижче річок не протікає територією України?

а)
б)

в)

г)

д)

26. Велика Ведмедиця = Віз (Великий Віз); Молочний Шлях = Чумацький Шлях,
Мала Ведмедиця = …. Для доповнення рівняння потрібна назва з рядка:
а) Волосожари;
б) Плеяди;
в) Оріон;
г) Пасіка;
д) Чепіга.
27. Як називається розділ ономастики, який вивчає власні назви – найменування
божества, якщо:
космологія – наука про Всесвіт;
хрононіміка – розділ ономастики, що вивчає власні назви історичних подій;
гідроніміка – розділ ономастики, що вивчає власні назви водних артерій;
антропоніми – власні назви людей;
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зооніми – власні назви тварин;
теософія – у дослівному перекладі «божественна мудрість»;
філософія – у дослівному перекладі «любов до мудрості».

а) теоніміка;
б) антропологія;
в) теонім;
г) антропоніміка;
д) теологія.
28. У якій сполуці пропущено не те слово, що в решті?
а) Дай Боже ноги, а чорт …;
б) Мов … без букші;
в) Підсунути голову під …;
г) Підставляти себе під…;
д) Обернутися на задні….
29. Прочитайте іншомовні слова:
1) тендер, бестселер, каскадер, грейдер;
2) пінта, барель, ситар, галон.
3) афгані, тугрик, пілястра, рупія;
Які слова є зайвими за значенням у своїх рядках?
а) каскадер, афгані, барель;
б) тендер, ситар, галон;
в) каскадер, ситар, пілястра;
г) грейдер, тугрик, пінта;
д) бестселер, пілястра, рупія.
30. Оперу на основі цього тексту написав М. Лисенко, лібрето уклав
М. Садовський, твір увійшов до серії «Безсмертні», що об’єднує найкращі
твори світової літератури. Йдеться про:
а) «Конотопську відьму» Г. Квітки-Основ’яненка;
б) «Енеїду» І. Котляревського;
в) «Назара Стодолю» Т. Шевченка;
г) «Коли ще звірі говорили» І. Франка;
д) «Лісову пісню» Лесі Українки.

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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