
Зразок завдань з української мови  

для вступників 10 класу 

 

1. Складносурядним є речення: 

А. Латаття ніжилось в озерах , хитали ряску карасі. 

Б. Хто своє носить, той чужого не просить. 

В. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки. 

2.  Виділене слово є сполучником у реченні 

А. Хоча була північ, спати не хотілося. 

Б. Де є страждання, там нема краси. 

В. Куди серце летить, туди й око глядить. 

3. Після речення «Ранок сонячний…» треба поставити тире, якщо серед варіантів 

його продовження вибрати 

А. море виграє хвилями. 

Б. сади буяють ароматами. 

В. вечір доволі холодний. 

4. Разом треба писати всі займенники рядка 

А. ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий 

Б. аби/що, будь/хто, де/що, казна/що 

В. ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь 

5. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів ( цифра в дужках позначає 

наступне слово). 

Я хочу, щоб цвіла (1)край шляху квітка, і гула над нею (2)працьовита бджола, (3)і 

жайворон співав у високій (4) блакиті. 

А. іменник 

Б. прикметник 

В. дієприкметник (форма дієслова) 

Г. прийменник 

Д. сполучник 

6. Потребує редагування словосполучення 

А. кліпати очима 

Б. ходити по горам 

В. два фахівці 



7. Установіть відповідність 

1. підмет 

 

А. Бажав я для скованих волі, для 

скривджених кращої долі. 

2. присудок Б. Дорога ліворуч була наглухо закрита 

дубовими завалами. 

3. означення В. Десь за ланами гомонів, затихаючи, 

ліс. 

4. додаток Г. Любити ближнього  - це найважливіша 

з людських наук. 

 Поезія – це праця зрима, думка смілої 

весни. 

 

8. Разом треба писати всі прислівники у варіанті 

А. на/рівні , під/ряд, віч/на/віч 

Б. ні/коли, на/впроти, з/вечора 

В. без/упину, зо/зла, зі/споду 

 

9. Відредагуйте речення й запишіть. 

1. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого студента не співпадатимуть. 

2. Син здав екзамени на відмінно, і не дивно, адже всі його відповіді вірні. 

3. Приймаючи участь у конкурсах, я завжди прагну зайняти перше місце, але потерпіти 

поразку – це не саме страшне, що може бути в житті. 

4. Я ледь не втратив свідомість від різкої болі в серці. 

10. Запишіть слова і поставте наголос. 

Фаховий, обруч, дано, симетрія 

 

 

Відповіді: 

1. 2.  3.  4. 5.  6. 7 8. 9. 10. 

В. А. В. А. 1-Г, 2-

Б, 3-Д, 

4-А 

Б 1-Г, 2-

Д, 3-Б, 

4-А 

Б.  Фаховий,  

обруч, 

дано, 

симетрія 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 2 0,5 4  1 

 


