
Зразок завдань для вступних випробувань з української мови на 

8 клас (I курс) ліцею 2022 р. 

1. У котрому рядку у всіх словах треба ставити апостроф? 

а) об…єктив, зор…яний, св…ятковий; 

б) черв…як, кам…яний, пір…ячко; 

в) мавп…ячий, р…яска, об…єм. 

2. У  котрому рядку у всіх словах букви я, ю, є позначають два звуки?  

а) б’ється, черв’як,  юний; 

б) пісня, алея, пюре; 

в)  мільярд, зграя, ллється. 

3. У  котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати літеру с ? 

а) ро…повісти, …цементувати, бе…крилий; 

б) бе…силий, ро…копати, …питати; 

в) …ховати, …керувати, ...тиха. 

4. У  котрому рядку у всіх словах на письмі відбувається спрощення? 

а) шелес…нути, гус…нути, ціліс…ний; 

б) гіган…ський, зліс…ний, влас…ний; 

в) безвиїз…ний, шіс…надцять, хвас…нути. 

5. Допущено орфографічну помилку в рядку  

а) матір’ю, тьм’яний, п’ять; 

б) бур’ян, пам'ять, кам’яний; 

в) зв'язок, черв’як, з’явитись. 

6.  Підрядними є всі сполучники в рядку    

а) немовбито, щоб, хоч; 

б) зате, як, проте; 

в) а, бо, наче. 

7. Займенниками є всі слова в рядку 

а) я, мені, учора; 

б) добре, себе, ти; 

в) мій, хто, той. 

8.  Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку  

а) Чорне Море, Європейський Союз, ахіллесова п’ята; 

б) кінофільм « Зачарована Десна»,київські вулиці,  Верховна Рада України; 

в) стадіон Динамо,фірма Світоч,  місто Біла Церква. 

9. Виберіть серед наведених форм дієслова інфінітив  

а) прожитий, пофарбований, зшитий; 

б) жити, пофарбувати, зшити; 

в) прожито, пофарбовано, зшито. 

10. У котрому рядку всі слова з не написано правильно? 

а) нездара;   непрочитана мною книжка; не він; 

б) не друг, а ворог; непрочитана книжка; не прийшов; 

в) нерозв’язана задача; немає; не гайно. 

11. У котрому рядку правильно розставлені розділові знаки? 

а) Непорушно стоять, дерева загорнені в сутінь. 

б) Оповитий тишею степ дихав пахощами трав. 

в) Ластівочко, сизокрила, звідкіля ти прилетіла? 

12. Яким членом речення є підкреслене слово? 

За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. 

а) обставина;    б) підмет;   в) означення. 


