
Орієнтовні завдання з української мови 

для вступників до Золочівського коледжу 

на базі 9 класу 

1. У якому слові звук [п] вимовляється як напівпом’якшений [п’]? 
а) писати; 
б) початок; 
в) пісня; 
г) період.  
 
2. Граматичну помилку допущено в рядку 
а) моє день народження; 
б) більш досконалий; 
в) почнімо працювати; 
г) п’ятьмастами волонтерами. 
 
3. У котрому рядку всі слова є синонімами? 
а) їсти, напихатися, рити, смакувати; 
б) холодний, зимний, теплий, погідний; 
в) бігти, летіти, мчати, нестися; 
г) прибуття, вихід, прихід, з’ява. 
 
4. Укажіть рядок, складений зі слів, що змінюються за родами, числами та 
відмінками. 
а) цей, зігрітий, ніхто; 
б) кожний, один, сотий; 
в) шостий, серце, котрий; 
г) перший, малий, молодь. 
 
5. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку 
а) Михайлович, Петрівна, Валерієвич; 
б) В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич; 
в) Святославович, Матвійович, Іллінічна; 
г) Арсенівна, Юрівна, Романівна. 
 
6. У котрому рядку всі слова вживаються лише в однині? 
а) Дніпро, студент, школа, масло; 
б) учительство, символіка, щастя, кисень; 
в) молодь, вікно, рис, золото; 
г) ввічливість, честь, хлопець, колосся. 
 
7. У котрому рядку подано дієслова одного виду? 
а) вивчити, впізнати, умитися, віддати, перейти; 
б) вимагаємо, заспівали, пожнеш, продаси, заграй; 
в) стежити, повідомляти, витягнули, скидати, видирати; 
г) назвати, спростувати, кликати, вирушити, перейти; 
ґ) захищати, питати, класти, сказали, писатимеш. 
  



8. У котрому рядку всі слова написано правильно? 
а) з-посеред, Верховна Рада, не можна, пліч-о-пліч, зфотографувати; 
б) бесперешкодно, ядерно-енергетичний, ахіллесова п’ята, на-гора, цвях; 
в) з давніх-давен, превеликий, Грінченків словник, дорожчий; 
г) брутто, середньовіччя, аби-який, величезний, пристрасний; 
ґ) день-у-день, премудрий, вищий, лісостеп. 
 
9. Котре з поданих речень є односкладним? 
а) І ніхто з них не радів, не співав (Тичина); 
б) Ми готові тобі і країні послужити мечем і щитом (Леся Українка); 
в) Твердий горіх легко не розкусиш (Народна тв.); 
г) Потім ми заглянемо до зорі у віконце (Леся Українка); 
ґ) Ясний місяць зблід, засоромившись зірки та погоднього  ранку (Нечуй-Левицький). 
 
10. У котрому з поданих речень є обставина мети? 
а) Підійми моє серце з печалі, блискавками до дна просвіти (Малишко); 
б) Ти маниш душу у час тривоги (Чупринка); 
в) Я гілочку вишні квітучу тобі на прощання приніс (Масенко); 
г) Осідає чорна ніч білим снігом на хати (Павличко); 
ґ) Від холоду не чую ніг, павук печаль мою снує (Павличко). 
 
11. У котрому рядку записані правильні форми вищого та найвищого ступенів 
порівняння прикметників? 
а) синій, довший, більш ширший; 
б) солодший, гладший, самий чесний; 
в) дорощий, менш вдалий, кращий; 
г) найбільш вдалий, найтяжчий, триваліший; 
ґ) менш глибокий, якнайповніший, вишчий. 
 
12. У котрому рядку всі словосполучення пов’язані зв’язком прилягання? 
а) вдало виступив, дуже приємно, дякувати друзям; 
б) кава по-віденськи, вражений побаченим, іти не поспішаючи; 
в) треба допомогти, почувши пісню, голосно закричав; 
г) читати вголос, добре працювати, вміє читати; 
ґ) читати вголос, наші знання, сумно заспівала. 
 
13. У котрих рядках всі слова належать до однієї частини мови? 
а) під, за, для, але, бо; 
б) або, та, тому що, оскільки; 
в) перший, зелений, добрий, написаний; 
г) тому що, бо, так що, еге ж; 
ґ) мудрий, щонайкращий, гарного, веселі. 
 
  



14. У котрих реченнях пропущено розділові знаки? 
а) У кущах, заплетених осокою шарудів вітер (Тютюнник); 
б) Блакитна тихосяйна ніч стояла у своїй довершеній красі над лісовим хліборобським 
краєм (Стельмах); 
в) Двері класів відчинені навстіж і кожна кімната гуде, як вулик (Гримайло); 
г) Туман ішов з річки, з плавнів і степів (Коцюбинський); 
ґ)  Без мови рідної, юначе й народу нашого нема (Сосюра).     
 
15. Доберіть до фразеологізмів антоніми. 
1) як на долоні  а) як свиня на коня 
2) як камінь під гору котити                                      б) як укопаний 
3) як бджіл у вулику  в) як на пожежу 
4) як дві краплі води                                                   г) як у кота сліз 
5) як на шилі ґ) як Сірку муху з'їсти 
6) як корова язиком злизала д) як у тумані 
 е) як гриби після дощу  

 16. Котрі з поданих речень є односкладними?  
а) Трохи вірить серце в забобони, логікам усім наперекір (М. Рильський); 
б) З ставка повіяло холодком (І. Нечуй-Левицький); 
в) Тужу за Вами, солов’ ї Вкраїни (М. Рильський); 
г) Я люблю свою хату поліську (Д. Фальківський); 
ґ) Лихо конем не об’ їдеш (Нар. тв.) 

17. З'ясуйте види підрядних речень у наведених прикладах.  
1. Нема в світі бурі, щоб огонь могла 
задути вічний та правдивий  
(І. Кочерга) 

а) з’ясувальне 

2. І болем серце запеклось, що нікому 
мене згадати (Т. Шевченко). 

б) обставинне умови 

3. Якби ти знав, як много важить 
слово, одно сердечне, теплеє слівце!  
(І. Франко). 

в) означальне 

4. Коли сонце скотилось до самого 
обрію, далеко в морі з’явилася чорна 
крапка (О. Донченко). 

г) обставинне причини 

5. Хоч не одного там калічили ті скали, 
ми далі йшли (І. Франко). 

ґ) обставинне  часу 

6. Коли вже народився ти поетом, за 
все відповідай у цім житті  
(Б. Олійник). 

д) обставинне допустове 

 


