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7-8 клас (1 бал)

-2015

1. Скільки з наведених іменників належать 
до жіночого роду? 
АЗС, пастораль, меню, жовч, нежить, собака, 
псалтир, розкіш.
а) один;            б) два;           в) три;
г) чотири;         д) п’ять.

2. Учителька сказала Василькові: «Годі 
плести....»
а) несинітниці; б) нісенітниці;  в) несенітниці;
г) нісинітниці;  д) нисінітниці.
 
3. У якому словосполученні йдеться про 
чотири черевики? 
а) два черевики;          б) дві черевики; 
в) обидва черевики;     г) двійка черевиків;
д) двоє черевиків. 

4. 1619 року побачив світ підручник Меле-



тія Смотрицького, який перевидавався по-
над 150 років практично в незмінному ви-
гляді. Що це була за книга?
а) «Азбука...»;         б) «Буквар...»;
в) «Граматика...»;    г) «Лексикон...»;
д) «Синоніма...».

5. Що таке або хто такі каленики?
а) хліб із калиною;
б) саморобні наколінники;
в) ковалі;
г) кущі калини;
д) розпечене залізо.

6. Воно було одним із найдавніших і найва-
гоміших допоміжних занять українців. По-
чатки його сягають доби Київської Русі. Так,
у «Літописі Руському» згадуються прасо-
ли. У XIV–XV ст. воно стало важливим дже-
релом заробітку значної частини населен-
ня, ним займалися переважно селяни й ко-
заки, подекуди – міщани, духовенство, по-
міщики. З того ж часу в письмових пам’ят-
ках фігурує основний для цього заняття за-
сіб транспорту – «мажа». Про який проми-
сел ідеться?



А Б В

а) виробництво вугілля;      б) чумацтво;
в) торгівля;                г) виробництво поташу;
д) гончарство.

7. Назва українського одягу, що мав відло-
гу – сукняний мішок із прорізями для очей
та інколи для рота.
а) кожух;        б) опанча;         в) кобеняк;
г) жупан;        д) свита.

8. У якій парі слова не пов’язані між собою 
так, як у решті? 
а) мийка – мило;        б) креслення – кресало;
в) косовиця – коса;    г) лікарня – лікар;
д) рукавиця – рука.

9. У супроводі якого із зазначених музич-
них інструментів виконуються думи?



Г Д

10.  Мешканка Польщі – полька (полячка), 
мешканка Індії – індійка (заст. індуска), меш-
канка Данії – данка (датчанка). Як правиль-
но назвати жінку, яка мешкає в Іраку?
а) ірачка;
б) жителька Іраку;
в) іракчанка;
г) іраклійка;
д) іракіянка.

11. Писанкарство – це вид народного ми-
стецтва, що полягає в розписуванні яєць 
на честь свята Великодня. За способом ви-
готовлення писанки поділяються на декіль-
ка видів. Знайдіть рядок, у якому подано 
назви різновидів писанки відповідно до 
зображень.



а) дряпанка – крашанка – мальованка – бісер-
ка – солом’янка – крапанка;
б) бісерка – крашанка – дряпанка – солом’ян-
ка – крапанка – мальованка;
в) солом’янка – мальованка – крапанка – кра-
шанка – дряпанка – бісерка;
г) мальованка – крашанка – крапанка – бісер-
ка – дряпанка – солом’янка;  
д) солом’янка – крапанка – мальованка –дря-
панка – крашанка – бісерка..

1 2 3

4 5 6



12. Відповідно до історії про викуплення 
Т. Г. Шевченка з кріпацтва, щоб зібрати по-
трібну суму, було проведено лотерею. Чий 
портрет було розіграно в лотереї? 
а) Євгена Гребінки;
б) Олександра Пушкіна;
в) Миколи Гоголя;
г) Василя Жуковського;
д) Михайла Лермонтова.

13. Що тріщить у мужиків, коли пани б’ються?
а) сорочки;        б) чуби;            в) кістки;
г) брилі;            д) зуби.

14. Не до тієї частини мови, що решта, на-
лежить слово
а) курячий;        б) хлоп’ячий;    в) оленячий;
г) тремтячий;     д) дівочий.

15. За яким із фразеологізмів людині має
бути не до сміху?
а) братися за живіт;
б) сміятися на кутні;
в) зуби скалити;
г) смішки справляти;
д) рвати боки.



    7–8 клас (3 бали)

16. У якому реченні вжито вставлену кон-
струкцію (розділові знаки пропущено)?
а) Поміж людьми як кажуть добре й нам. 
б) Ліс або як серби кажуть шума це не просто
сосни та дуби. 
в) Тут на наш погляд починається найтонша
шліфовка особистих переконань. 
г) Є ж люди на землі а то б не варто й жити 
що ... вміють і любити і усміхатися...
д) Чимало зробив М. Вороний як перекладач ... 
європейської зокрема французької поезії.

17.  Знайдіть речення, у якому немає по-
милки в уживанні видових форм дієслова.
а) Суфікс змінює тональність слова, забарвить 
його емоційним змістом.
б) Пестливі суфікси приєднаються до багатьох
іменників.
в) Через рік Петров закінчив факультет і повер-
тається на посаду керівника штабу.
г) Народна творчість і українські поети завжди



заспівали і співають величну пісню Матері.
д) Мати народила нас, навчила говорити й за-
палила в серці вічне світило пісні.

18. У якому зі слів, поданих у формі мно-
жини, наголос не падатиме на останній 
склад?
а) тарілки;         б) миски;         в) чашки;
г) виделки;        д) ложки.

19. Не є назвою нагрудного одягу україн-
ців слово
а) лейбик;         б) юпка;          в) кептар;
г) керсетка;      д) обгортка.

20. Оберіть рядок, у якому подано близь-
кі за значенням слова іншомовного поход-
ження.
а) баланс, гарантія, марсельєза;
б) вето, табу, ембарго;
в) гіпотеза, теорія, аргумент;
г) тріумф, трельяж, фурор;
д) дефіцит, дилема, корекція.

21.  Серед поданих нижче сполук знайдіть



ту, яка містить числівник. 
а) відсвяткувати тридцятиліття;
б) десяток яєць;
в) обидві жінки;
г) красива трійня;
д) чверть апельсина.

22. Взуття, зроблене з товстої, але м’якої 
шкіри, схоже на сандалі 
а) личаки;        б) постоли;           в) гета;
г) сабо;            д) унти. 

23.  Ясенець, або «неопалима купина» 
– це кущ зі схожим на ясеневе листям і з 
блідо-рожевим суцвіттям на верхівці. 

За легендою, 
його особливіс-
тю є те, що він
горить і не зго-
ряє. Який ще 
кущ відомий в 
Україні під наз-
вою «неопали-
ма купина»?



24. У якому рядку фразеологізми поєднано 
не за тим принципом, що в інших?
а) ходити іменинником – не чути землі під со-
бою;
б) пройти крізь сито й решето – мазати п’яти
салом;
в) взяти гору – покласти на обидві лопатки;
г) топтати ряст – вік вікувати;
д) пришивати квітку – брати на спички.

25. РЕБУС. У давнину перший місяць року-

А Б В

Г Д



Г

січень – мав ще інші назви. Знайдіть серед 
зашифрованих слів назву, якою січень не 
називали.

А

Б

В



Д

 
26. Правильно змінено всі прізвища в рядку
а) Петру Кирчіву, Марині Бойко, Іванові Пушкару;
б) Сергієм Турчиним, Ігорем Біловолом, Олегом 
Півтораднем;
в) Вікторією Подорож, Віктором Синьо, Тимофієм 
Золяром;
г) Денисом Козярем, Мариною Нетудихатою, Анд-
рія Вітра;
д) Дмитру Кулешеві, Марії Сєдих, Матвію Забрьосі.

27. Конституцією України передбачений Ве-
ликий Державний герб, центральною гераль-
дичною фігурою якого є Тризуб Володимира 
Великого, (Малий Державний герб України). 
Окрім цього, згідно з Конституцією України, 

7–8 клас (5 балів)



елементом Великого герба мусить бути
а) герб Війська Запорозького;
б) герб Великого князівства Литовського;
в) герб Петра Сагайдачного;
г) герб Галицько-Волинського князівства;
д) герб Богдана Хмельницького. 

28. Який козак стане отаманом за версією 
української народної приказки?
а) сильний;       
б) терплячий;      
в) голодний;
г) веселий;    
д) кмітливий.

29. Хто така зовиця? 
а) подруга на весіллі;
б) сестра дружини;
в) господиня вечорниць;
г) дружина брата;
д) сестра чоловіка.

30. У народі ніколи не називали птахів і зві-
рів людськими іменами. Однак для цих пта-
хів робили виняток: «Антоне, принеси теп-
ло». Якому птаху адресовано це звернення?
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Г Д



www.gra-sonyashnyk.com.ua
vk.com/gra_sonyashnyk,          facebook.com/sonyashnyk.gra


