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1. Слова цієї частини мови поділяються на осо-
бові, означальні, заперечні, а ще можуть бути
а) формотворчими;
б) порядковими;
в) словотворчими;
г) відносними;
д) кількісними.

2. У якому рядку слова розташовано не за тим 
принципом, що в інших?
а) чимчикувати – стояти – шкандибати;
б) балакати – базікати – теревенити;
в) зникати – щезати – ховатися;
г) горизонт – видноколо – небокрай;
д) дужий – міцний – сильний.

3. 19 серпня – народне свято у східних слов’ян 
(христ. – Преображення Господнє), відоме з 
давніх часів під назвою Другий Спас, або



а) суничний;  
б) сливовий; 
в) грушевий;
г) яблучний;   
д) виноградний.

4. В одному з творів ідеться про те, що україн-
ський пан, розсердившись на свого слугу, за-
кричав:  «Женіть  його,  женіть».  Перекладач
був не дуже обізнаний з українською мовою, 
тому припустився помилки, перекладаючи ро-
сійською. Що саме запропонував зробити зі 
слугою перекладач?
а) побити;       
б) гнати геть;  
в) одружити;
г) нагородити; 
д) подати на нього до суду.

5. Це можна засвоїти, але не можна освоїти.
а) заболочені землі;
б) додаткові маршрути;
в) суміжні професії;
г) таблицю множення;
д) нові родовища.



7. Назву одному з місяців дала рослина, цвітін-
ня якої припадає на цей час. Рослина ця – ро-
дичка брусниці, журавлини й азалії, національ-
на квітка Норвегії. Барвником із неї шотландці 
фарбують свої кілти. Мед, отриманий з цієї рос-
лини, оспіваний у баладі Роберта Стівенсона. 
Вона також дала назву рівненському футболь-
ному клубові та білоруському естрадному гур-
тові. Назвіть місяць, про який ідеться.
а) березень;     
б) червень;     
в) липень;
г) вересень;   
д) жовтень.

8. Яке зі слів може назвати й особу, і предмет?
а) працівник;    
б) провідник;    
в) залицяльник;
г) невільник;    
д) рятувальник.

6. Які іменники не є збірними?
а) молодь, агентура, колосся;
б) зелень, рвань, юнь;
в) отара, стадо, табун;
г) рідня, піхота, злидота;
д) мушва, братва, мишва.



9. У якому рядку слово навколо є прийменни-
ком?
а) погляньте навколо;
б) навколо землі;
в) прикрасити все навколо;
г) озирнутися навколо;
д) обійти будинок навколо.

10. У яких іменниках закінчення не впливає 
на значення слова?
а) моста – мосту;
б) апарата – апарату;
в) листопада – листопаду;
г) терміна – терміну;
д) блока – блоку.

11. Назва однієї з цих рослин відрізняється від 
інших. Знайдіть її.
а) перекотиполе;  
б) горицвіт; 
в) чорнобривці;
г) болиголов;       
д) держидерево.
 
12. Тетяна з Оленкою дуже дружать. Про них 
можна сказати, що вони
а) як вогонь із водою;
б) не розлий вода;



14. Прочитайте фразеологізми, у яких пропу-
щено імена: 
… не пан, а сто злотих не гроші;
На безлюдді й … чоловік;
Вискочив як … з конопель;
Не вмер … – болячка задавила.
Замість крапок мають стояти, відповідно, імена:
а) Іван, Хома, Пилип, Данило;
б) Хома, Пилип, Данило, Іван;
в) Пилип, Данило, Іван, Хома;
г) Данило, Іван, Хома, Пилип;
д) Іван, Пилип, Хома, Данило.

в) як десята вода на киселі; 
г) хоч їх водою розливай;
д) як води в рот набрали.  

13. У відомій українській народній пісні «Хо-
дить гарбуз по городу» є такі рядки:
Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!
А хто такі свояки?
а) двоюрідні брати;
б) онучаті племінники;
в) чоловіки сестер дружини;
г) двоюрідні онуки;
д) зведені брати.



15. У якому реченні, узятому із сучасного пе-
ріодичного видання, неправильно вжито прий-
менник?
а) У газеті від 21 грудня було опубліковано статтю 
про добрі справи гуртківців.
б) Освіта від часу проголошення незалежності пере-
буває в стані вироблення державних стандартів.
в) Вашій увазі пропонуємо модульні котельні від за-
воду-виробника.
г) Наказ Міністерства фінансів України від 21 квіт-
ня визнати таким, що втратив чинність.
д) Дуже добре, коли ми плачемо від радості.

7–8 класи (3 бали)7–8 класи (3 бали)7–8 класи (3 бали)

16. Ясинець – назва невеликого села на Рів-
ненщині, проте слово ясинець відоме вам із 
повісті Віктора Близнеця «Звук павутинки», 
де використовується на позначення
а) трави;     
б) льоду;     
в) дерева;
г)  туману;   
д) шляху.



17. Що означає слово сердюк у такому речен-
ні: «У сінях горіли свічки у високих ліхтарях, а на
лавах попри стіни знаходилися сердюки та джури».
а) ‘серйозна або сердита людина’;
б) ‘курінний отаман’;
в) ‘охоронець гетьмана’;
г) ‘зброєносець козацької старшини’;
д) ‘кошовий отаман’.

18. Лише одна з поданих пар іменників має 
значення ‘особа чоловічої та жіночої статі за 
національною чи територіальною ознакою’. 
Знайдіть її.
а) грек – гречка;
б) болгарин – болгарка;
в) швейцар – швейцарка;
г) китаєць – китайка;
д) голландець – голанка.

19. ‘Примусове стягнення з держави, що зазна-
ла поразки у війні’, наділене рогами, можна 
зустріти в
а) Компаніївці;   
б) Тополівці;  
в) Васюківці;
г) Семигорах;     
д) Пісках.



20. Деякі іменники – назви живих істот можуть 
розрізнятися не лише за статтю. Категорія ро-
ду допомагає розрізняти ще дорослих істот і 
маленьких. У якого із поданих нижче іменни-
ків родові форми будуть утворюватися не так,
як у решти?
а) кабан; 
б) буйвіл;  
в) бик;  
г) кінь;  
д) баран.

21.Фразеологізми стрімголов,  з усіх ніг, тільки
п’яти заблищали є синонімами. На якому із по-
даних нижче малюнків зображено фразеоло-
гізм із таким самим значенням?



22. Яке з поданих дієслів може відрізнятися 
від решти граматичною категорією, якщо до 
кожного слова додати префікс пере-?
а) їхати; 
б) бігти;
в) йти; 
г) малювати; 
д) носити.

23. Подивіться на групу слів: 
лірик (клен) човен.
Розгадавши секрет, оберіть, яке слово має сто-
яти в дужках у групі
узвар (...) парта.
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24. Смисл якого речення змінюватиметься за-
лежно від розстановки розділових знаків? 
а) Школярка сказала я ніколи не зможу цього за-
пам’ятати і порвала чернетку.
б) Іван сказав давайте швидко приберемо клас і пі-
демо в парк!
в) Матуся сказала Софійці даю цукерку Андрію а 
тобі ще треба доїсти сніданок.
г) Я так завзято благаю слово не мовчи бо краще 
вмерти все сказавши аніж мовчати живучи.
д) У давнину говорили якщо на хаті звив гніздо ле-
лека то в родині буде лад.

а) ваза;
б) пара;
в) вата;
г) рута;
д) трап.

25. Одне із зашифрованих слів не є «родичем» 
іншим. Знайдіть його.
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26. Назви території, на якій живе український 
народ, і самого народу змінювалися протягом 
століть відповідно до політичного становища 
й стану національної свідомості. Знайдіть наз-
ву, яка ніколи не вживалася на позначення 
української території.
а) Скифія;      
б) Русь;          
в) Слов’янія; 
г) Сарматія;  
д) Роксоланія. 

27. У якому з речень, узятих із творів україн-
ських письменників, дотримано норм сучасної 
української літературної мови?
а) Невинна біль змінилась в гордий пурпур 
    на тій калині, що тебе квітчала (Леся Українка).
б) Ноги топтали землю, а голоси цимбала і скрипок 
виринали монотонним зойком своїм лякливо то тут, 
то там... (Ольга Кобилянська).
в) Сиділа панна... сама настояща, городська панна, 
в гарненьких черевиках, що визирали з-під сукні 
(Володимир Винниченко).
г) Його село, те, що Степан покинув, теж стояло на



28. Здебільшого одиничний дієприслівник, що 
стоїть після присудка, комою не відокремлю-
ється. Знайдіть речення, у якому одиничний 
дієприслівник зі значенням способу дії відо-
кремлюється.
а) І він трохи стих міркуючи як би виповнити свій 
замір.
б) Я йшов не поспішаючи.
в) Вона сиділа замислившись.
г) Лінивий спить сидячи робить лежачи.
д) Вози скрипіли проїжджаючи.

29. Один з українських отаманів мав славу ха-
рактерника, бо здобув перемогу в 65 битвах. 
Турки дуже боялися цього козацького ватаж-
ка, а татарські жінки лякали його іменем дітей. 
Турки й татари прозвали цю людину «Урусом-
Шайтаном». До цього образу звертався й укра-
їнський письменник Володимир Малик у рома-
ні «Посол Урус-Шайтана». Про яку історичну 
постать ідеться?
а) Петра Конашевича;

березі, і зараз він несвідомо шукав спорідненості 
між своїм та цим селом, що випадково трапилось
йому на великій путі (Валер’ян Підмогильний).
д) У нас же й світа, як на те –
    Одна Сибір неісходима (Тарас Шевченко).



30. Визначте, скільки односкладних речень 
ужито в наведеному нижче уривку з вірша
Івана Франка.
Як на вулиці зустрінеш,
То мене обходиш ти.
Добре робиш! Спільним шляхом
Не судилось нам іти.
Йди направо, я наліво 
Шлях верстатиму в тумані.
І не здиблемось ніколи,
Як дві краплі в океані.
а) три;
б) чотири;
в) шість;
г) сім;
д) вісім.

б) Дмитра Вишневецького;
в) Івана Богуна; 
г) Івана Сірка;
д) Петра Дорошенка.
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