
 

Зразок тестового завдання з української мови (для абітурієнтів база 9 класів) 
 

1.Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 
А Дзвінок, набат, природа, дзеркало  
Б Дзенькіт, джміль, юність, ялівець 
В заметіль, малювання, спів, крильце  
Г Вість, подорож, дім, просьба  
Д Насіння, мовлення, ніженька, рибонька 
 
2. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки.  
А Явір, злючий, болючий, спопеляючий, навіяний.  
Б Зять, приєднати, цвітіння, палаючий, відзначення.  
В Споживаючий, перукарня, плюнути, повітряний, якір.  
Г Ялинка, узгір'я, з'юрмитися, єпископ, з'єднати.  
Д Тополя, стерня, підкурювач, єдиноріг, розмалювати.  
 
3. Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням йо.  
АРа...н, кра...вий, га...вий, павіл...н, кол...ровий.  
БМа...рить, медал...н, ма...р, Мурав...в, Пушкар...в.  
ВСер...зно, буль...н, міль...н, Вороб...в, зна...мий.  
ГДі...вий, ма...нез, ма...ріння, Солов...в, л...х.  
ДВо...вничий, га...чок, л...тчик, д...готь, бо...вий. 
 
4. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?  
А Покровителька, порожній, правда, праска, працювати.  
Б Портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений.  
В Посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити.  
Г Православний, прималювати, принада, принцеса, полотно.  
Д Практика, прати, примітка, принцип, приписка.  
 
5.Зазначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.  
А Op-ля, йо-му, сон-ний, пі-джак, від-стань.  
БВіч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без'-язикий.  
ВБатальй-он, всьо-го, дит-'ясла, ін-ший, Ал-ла.  
ГКур-йоз, пів'-яблука, іс-тина, чай-ка, кіст-лявий.  
ДБез-звучний, вйо-кати, во-джу, зіл-ля, ві-дігнати.  
 
6. Вкажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом.  
АЧерв...як, верхів...я, зарум...янити, Захар...їн, тьм...яний.  
ББур...янець, бур...як, міжгір...я, довір...я, об...їзд.  
ВГолуб...я, п...ядь, м...ясо, дит...ясла, св...ятковий.  
ГМатір...ю, роз...яснити, об...єднати, Св...ятослав, р...яст.  
ДСузір...я, з...юрмити, роз...ятрити, ін...єкція, п...єдестал.  
 
7. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 
А Юстиція, еталон, прем'єр, майдан 
Б Момент, дуга, епос, намет  
В Біографія, робота, ґуля, Дунай  
Г Блищати, голова, вуж, будівля  
Д Родина, селянин, ллється, мрія 
 
8. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й?  



 

1. Золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) сльози.  
2. Червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела (і, й) щаслива.  
3. Ручка (і, й) олівець, мороз (і, й) вітер, цікаво (і, й) весело, купив (і, й) приніс.  
4. Помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, вчителі (і, й) інженери.  
5. Інститути (і, й) університети, правда (і, й) кривда, хліб (і, й) сіль, читати (і, й) переказувати.  
 
9. У якому рядку допущено орфографічну помилку?  
А Інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний.  
Б Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно.  
В Пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути.  
Г Рискнути, вискнути, випускний, туристський, проїзний.  
Д  Шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний.  
 
10. Літеру е слід писати в усіх словах рядка 
А Ап..льсин, л..генда, р..п..титор, с..кр..тар 
Б Т..раса, в..ранда, кр.шталь, р..лігія 
В М..даль, інт..лект, р..ф..рат, с..лует 
Г С..туація, р..цепт, пр..парат, г..роїчний 
Д Арг..нтина, с..нсація, ас..метрія, пр..зент 
 
11. Літеру и слід писати в усіх словах рядка 
А Комп..нсація, акц..онер, інту..ція, Мадр..д 
Б Р..конструкція, еруд..ція, р..п..тиція, д..р..гент 
В Р..тор..ка, ст..лаж, д..р..гент, сюрпр..з 
Г Катол..ц..зм, арт..лерія, рец..див, ст..лізація 
Д Г..рлянда, г..пноз, х..мера, інд..катор 
 
12. Усі слова пишуться з великої літери в рядку 
А (Т.т)ретьяковська (Г,г)алерея, (X,хабаровський (К,к)рай, (3,з)олоті 

(В,в)орота, (П,п)олярне (К,к)оло 

Б (Д,д)ержавний (1,і)сторичний (М,м)узей, (3,з)ахідні Альпи, 

(П,п)олярна (3,з)оря, (Н,н)ікітський (Б,б)отанічний (С,с)ад 

В (Б,б)абин (Я,я)р, (В,в)олодимир (В,в)еликий, (Б,б)лизький (С,с)хід, 

(А,а)рабська (Р,р)еспубліка (Є,є)гипет 

Г (Б,б)алканський (П,п)івострів, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівської 

(П,п)ремії, (У,у)країнська (Г,г)реко-(К,к)атолицька (Ц,ц)ерква 
Д (К,к)раїни (Л,л)атинської (А,а)мерики, (С,с)офіївський (С,с)обор,  
         (Д,д)державний (І,і)сторичний (М,м)узей 
 
13. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

А Прус.ія, Гіп..ократ, ал..ея, тер..аса 
Б Ір..еальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія 
В Кристал.., іл..люзія, гіп..опотам, діаграм..а 
Г Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея 
Д Труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а 
 
14. З'ясуйте, у якому рядку при словозміні чи словотворенні голосні в усіх словах чергуються.  
А Жовтий, чемпіон, жердина, садочок, жертва.  
Б Зірка, сотня, день, щока, шостий.  
В Крихта, сестра, пісня, кишеня, вогонь.  
Г Город, око, учитель, червень, чемпіон.  
Д Казка, закон, холод, вечеря, річ.  



 

 

15. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку 

А Дементієвич, Владиславівна, Григорович, Аркадійович 
БЄвгенівна, Орестівна, Назарович, Олегівна 
ВСергіївна, Святославич, Андрійович, Борисівна 

ГМатвієвич, Авксентійович, Антонівна, Артемійович 
Д Ілліч, Савовна, Юріївна, Луківна 
 
16.Невідмінюваними є всі іменники рядка 
А Золя, Гейне, Тарту, Осло 
БХемінгуей, Фолкнер, Доктороу, Голсуорсі 
ВБальзак, авеню, боа, хакі 
ГКолорадо, Огайо, Чикаго, Мічиган 
Д Бра, ЮНЕСКО, касандра, ампула 
 
17. Виберіть речення, у якому неправильно вжито слово неділя.  
 А У неділю дідусь з онуком пішли гуляти у зимовий парк  (З підручника).  
 Б Була неділя, тихий час дозвілля (М. Рильський).  
В Вербна неділя — назва християнського свята (За словником).  
 Г Одна неділя має сім днів C розмови).  
 Д Від неділі до неділі — все в одному ділі (Народна творчість).  
 

18. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку  

А Сум'ят..я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я  

Б Існуван..я, Закарпат..я, півріч..я, піддаш..я  

В Тисячоліт..я, лист..я, ріл..я, Поліс..я  

Г Мислен..я, узбереж..я, гордин..я, суд..я  
Д Подвір..я, зіл..я, бадил..я, порос..я 
 
19. Яке із значень слова багатий є переносним?  
А Який має багатство, володіє великими цінностями; наприклад: багатий чоловік.  
Б Який має багато, в достатку чого-небудь; наприклад: багаті надра України.  
В Великий, достатній, повний; наприклад: багатий урожай.  
Г Розкішний, пишний, дуже гарний; наприклад: багате вбрання.  
Д Різноманітний, з великим запасом; наприклад: багата мова.  
 

20. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

А Ремо-нт, под-звін, кни-га, ре-жи-сер 
Б Медал-ьйон, ко-нцерт, пі-сня, жи-тло 
В Хо-джу, силь-ний, роз'-єднати, ім-міграція 
Г Лук-'ян,  пі-дбити, ро-з'єднати, карти-нний 
Д Уз-біччя, на-дзвичайний, рад-жу, краєз-навство 
 
21. З'ясуйте, у якому рядку всі іменники не розрізняються за родами.  
А Ліси, річки, батьки, озера, затоки.  
Б Мрії, думки, шаблі, палиці, статті.  
В Літаки, пустелі, сади, погляди, запитання.  
Г Школи, дерева, студенти, малюки, педагоги.  
Д Ворота, гроші, солодощі, окуляри, ножиці.  
 
22. З'ясуйте, у якому рядку всі прикметники вжито у прямому значенні.  



 

А Лебединий пух, лебедина вірність, лебедина пісня, лебедина хода,  лебедине крило.  
Б Весняний ранок, весняна роса, весняний настрій, весняний вітер,  весняне сонце.  
В Молочна каша, молочна імла, молочні ріки, молочний коктейль, мілка річка.  
Г Скляний посуд, скляні очі, скляний погляд, скляне повітря, скляні прикраси.  
Д Дерев'яна парта, дерев'яний стіл, дерев'яна підлога, дерев'яні поручні, дерев'яне ліжко. 
 
 
23. У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?  
А Береза, березень, берізка, березник, березняк.  
Б Янтар, янтаревий, янтарний, янтарка, янтарно-жовтий.  
В Ціна, цінний, цінник, цінувати, цінність.  
Г Говорити, говорун, говоріння, говоруха, говірка.  
Д Музика, музикант, музикантка, музикознавець, музичний.  
 
24. Вкажіть, у якому рядку всі іменники II відміни в орудному відмінку однини мають закінчення -ом.  
1. Палець, море, горе, кухар, перукар.  
2. Село, пісок, поле, ніж, приймач.  
3. Вікно, богатир, вівчар, казкар, луг.  
4. Вокзал, абзац, олівець, хлопець, стадіон.  
5. Бік, палац, бригадир, полотно, прапор.  
 
25. Виберіть рядок, у якому всі іменники належать до II відміни мішаної групи.  
А Плече, віче, ложе, видовище, річ.  
Б Меч, школяр, викладач, сіяч, лікар.  
В Газетяр, дощ, згарище, клич, скляр.  
Г Плач, орач, пожарище, плющ, палац.  
Д Річище, ніж, ставище, явище, подорож.  
 
26. Як відмінюються числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот?  
А У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.  
Б Відмінюються обидві частини.  
В Відмінюється лише друга частина.  
Г У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.  
Д У всіх непрямих відмінках мають закінчення -є. 
 
27. У якому рядку всі прикметники — відносні?  
А Залізний, лимонний, пластмасовий, торф'яний, плаксивий.  
Б Морквяний, трав'янистий, бетонний, вчорашній, зручний.  
В Дощовий, грошовий, дійовий, нульовий, терпимий.  
Г Літній, ситцевий, березневий, алюмінієвий, грушевий.  
Д Овочевий, зимовий, кварцовий, грайливий, суттєвий.  
 
28. З'ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.  
А Двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев'ятнадцять, шість.  
Б Один, два, три, чотири, п'ять.  
В Двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев'ятнадцятий, шостий.  
Г Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.  
Д Тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять.  
 
29. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 
АМолотьба, анекдот, ніжність, зжалитись  

БЛожка, колодка, зшити, освітній  



 

ВСмієшся, казка, розбещений, рубка  

ГПринісши, берізка, якби, радість  

Д Казка, (на) ніжці, боротьба, сережка 
 

30. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку 

АСум'ят..я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я 

БІснуван..я, Закарпат..я, півріч..я, піддаш..я 

ВТисячоліт..я, лист..я, ріл..я, Поліс..я 

ГМислен..я, узбереж..я, гордин..я, суд..я 

Д Подвір..я, зіл..я, бадил..я, порос..я 
 

31. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 
А Прус..ія, Гіп..ократ, ал..ея, тер..аса 
Б Ір..еальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія 
В Кристал.., іл..лозія, гіп..опотам, діаграм..а 
Г Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея 
Д Труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а 
 

32. Помилки в написанні прийменників допущено в рядку 

А З-заду, підкінець, заради, з метою 
Б Назустріч, наперекір, спочатку, впоперек 
В З-під, на чолі, згідно з, в справі 
Г З-посеред, окрім, поруч, внаслідок  
Д Наперекір, усередині, з-понад, в ім'я 
 
33. У якому рядку всі частки пишуться окремо?  
А Написав/би, немов/би, як/небудь, що/разу, надумав/таки.  
Б Все/ж/таки, отакий/то, все/таки, стань/бо, аби/куди.  
В Електроніка/ж, тільки/що, таки/прийшли, ну/й, навряд/чи.  
Г Поки/що, колись/то, як/от, саме/тому, дай/но.  
Д  Невже/сказав, казав/же, ось/так, начеб/то, хтозна/який. 
 
34. Усі виділені слова є прийменниками в рядку 
А На початку століття, оглянься навколо 
БВийшли назустріч, стояти збоку стола 
ВПрацювати зі шляхетною метою, плисти впоперек річки 
ГЗгідно з наказом, з метою подолання епідемії 
ДЇхати вздовж колії, сидіти навпроти 
 
35. У якому реченні родовий відмінок виконує функцію додатка? 
А Земними плодами під зорями зоріє людини подвиг ? (М. Ткач) 
Б Всяка пташка своїх пісень співає (Народна творчість). 
ВВ сірих очах старого світиться радість (І. Цюпа). 
Г Хтось із нетерплячих виривається вперед, але його повертає назад голос командира (М. Стельмах). 
Д Далеко в тишині чулися важкі кроки вартового (О. Гончар).  
 

36. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділовізнаки пропущено) 

АЯу думках до мами пригорнулась (?) і стало гарно й затишно мені.      

БСтояла непорушно тиша, урочиста й ніби свята (?) а згори валив і валив лапатий сніг. 
ВДуша моя плаче, душа моя рветься (?) та сльози не ринуть потоком буйним.  



 

ГТеплий день розхлюпує блакить (?) і ластівки купаються в промінні.  
Д Над ними білка їсть горішки (?) і стука, стука дятел-птах. 
 
37. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при однорідних членах?  
А. І враз все зайве позникало:  
Обслуга, авто, літники...  
І гори гримнули хоралом,  
І був короткий стиск руки (Є. Маланюк).  
Б У неї було все: багатство і дивовижна врода (Б. Лепкий).  
В Дикі гіллясті вишні, висока трава по підгір'ю навпереміш із квітами   
раннього літа, все в цім краю таке соковите, таке зелене (О. Гончар).  
Г Ніхто вже не пізнав би їх: ні батьки, ні матері, ані дружини (О. Довженко).  
Д І даль, і гай, і темні кручі відбились в лагідній воді (Є. Маланюк).  
 
38. Визначте, в якому реченні з відокремленими означеннями  правильно розставлено розділові знаки.  
А Високий і ставний, повернувся Яків додому (А. Шиян).  
Б Батько роздратований тим, що з Грицька поганий помічник, побив його (І. Драч).  
В Десь за юртою почувся молодий жіночий голос дзвінкий і прозорий, як весняний струмок C. Тулуб).  
Г Місяць закоханий в ніч чарівну сяє, щасливий, і світить (О. Олесь).  
Д Хвилювалося, розбуджене весняним вітерцем, жито (Г. Тютюнник).  
 
39. У якому реченні прикладку із сполучником як виділено неправильно?  
А Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий ілюстратор (О. Довженко).  
Б Як учений, етнограф і фольклорист, Франко все життя з палким   
інтересом ставився до народної творчості (М. Рильський).  
В1 боєць Журба, як заспівувач, мав бути в перших лавах (В. Кучер).  
Г Богдан, як індивідуаліст, сидів окремо (П. Колесник).  
Д Як творець, Шевченко може бути для нас взірцем у всьому (О. Гончар). 
 
40. Яке правило, що стосується розділових знаків при прямій мові,    сформульовано неправильно?  
А  Коли пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставиться тире, а в кінці, як звичайно,  
крапка, знак оклику, знак питання або три    крапки.  
Б Коли пряма мова йде в рядок, без абзацу, то перед початком її  ставимо відкриті лапки, а в кінці —  
закриті лапки й відповідний до    характеру  речення розділовий знак.  
В Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них  ставиться двокрапка, а пряма мова  
береться в лапки.  
Г Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставиться    кома.  
Д Коли кілька реплік прямої мови йдуть у рядок, без вказівки, кому вони належать, то кожна з них  
береться в лапки, а між репліками     ставиться тире. 
 

 

 

 

 

 

 

 




