Тестові завдання для вступного
випробування з української мови на основі
базової загальної середньої освіти (9
класів) в Бердянському машинобудівному
коледжі НУ «Запорізька політехніка»

Затверджую
Голова приймальної комісії
директор БМК ЗНТУ
______________ С.Г.Кондрашова

ВАРІАНТ 1
Українська мова
Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в
бланку тестування.
1.
Що вивчає фонетика?
А) правила вимови слів
Б) звуки мови

В) звуки мови і знаки письма
Г) правила написання слів

2.
Літеру ґ треба писати в слові
А) ….рунт Б)…..оробець В)…..аразд Г)…..учний
3.
Правильно поділено на частини для переносу слово
А) ві-дкри-ти Б) мрі-я В) при-йти Г) без-'якір-ний
4.
Літеру – е – треба писати в слові
А) ц…тата Б) жн…ва В) к…рувати

Г) вкр….вається

5.
Спрощення приголосних відбувається в слові
А) корис…ний Б) шіс…надцять В) студен…ський Г) гіган…ський
6.
В якому слові слід писати апостроф
А) мавп…ячий Б) бур…янець В) відсв…яткувати Г) грав…юра
7.
Префікс с – є у слові
А) …цідити Б) …шити В)…чорнілий

Г)…казати

8.
Фразеологізм "зуби з'їсти" означає:
А) торкнутися найболючішого
В) укрити ганьбою
Б) мати великий життєвий досвід
Г) почати кричати
9.
Перший склад наголошений у слові
А) зручний Б)жалюзі В) читання Г) літопис
10.
М'який знак вживається в слові
А) просиш… Б) Хар…ків В) здаєт…ся

Г) сер…йозний

11.
У якому слові допущено орфографічну помилку
А) Північна Буковина
В) піфагорова теорема
Б) Шевченкові поезії
Г) каменяр
12.
При утворенні прикметника з суфіксом – ськ – чергування не
відбулося
А) Цюрих
Б) Париж
В) Буг
Г) Запоріжжя
13.
Знайдіть слово, яке з – не – пишеться разом
А) роботу (не) виконано
В) (не) засаджена квітами клумба
Б) (не) закінчений твір
Г) (не) веселий, а сумний
14. В якому слові не відбувається подовження
А) стат…я
Б) спросон…я
В) радіст…ю
15. Треба писати разом прислівник
А) (на)жаль Б) (без) кінця В) (на)щастя

Г) зіл…єш
Г) (з)молоду

16. Слід поставити тире у безсполучниковому складному реченні
(розділові знаки пропущено):
А) Мені відкрилась істина печальна життя зникає як ріка Почайна.
Б) Хмари пливли низько над землею можна було сподіватися дощу.
В) Просив тебе повчав тебе давно не смій губити часу дорогого.
Г) Забудеш рідний край тобі твій корінь всохне.
17. Конструкція з непрямою мовою є реченням:
А) складнопідрядним з підрядним з'ясувальним;
Б) складносурядним;
В) безсполучниковим;
Г) складнопідрядним з підрядним обставинним.
18. Синонімічний ряд подано у рядку
А) думати, міркувати, роздум;
В) група, громада, сім'я;
Б) дружній, братерський, приязний;
Г) злива, дощ, блискавка.
19. Слід поставити кому між однорідними членами речення (розділові
знаки пропущено)
А) Чіпкий колючий жорстокий вітер носився по Комарівці.
Б) Навкруги стеляться родючі придунайські рівнини.
В) Вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку.
Г) У садках темніли купи вишень та стриміли здорові старі дикі груші.
20. Замість коми краще поставити тире в реченні:
А) Не рад козак журитися, так серденько ниє.

Б) Надворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків
людей пізнати.
В) Сонце світило ясно крізь листя дерев, і бджоли бриніли весело довкола
вуликів.
Г) Блискавка блисне, й камінь трісне.

21. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при
прямій мові
А) "Мамо – питаю – то льони цвітуть?"
Б) Підвівши голову, боєць запитав: "Де санпункт?"
В) "Помилуйте! – йому Ягнятко каже. – На світі я ще й году не прожив"
Г) "Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти", - говорить
українська мудрість.
22. Тире між підметом і присудком ставиться в реченні (розділові знаки
пропущено)
А) Швидко весни одцвітають хутко літні дні минають.
Б) Сіяло сонце в небесах ані хмариночки.
В) Краса верховний учитель.
Г) Став перед нами острів із моря.
23. Реченням із вставним словом є( розділові знаки пропущено):
А) З дитячих літ мені цей берег милий.
Б) Я буду у вас сьогодні мабуть увечері.
В) Люди посадили кілька кущів горобини.
Г) Я виростав серед пісень що їх співала мати.
24. Безособовим реченням є:
А) За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм.
Б) Здобудеш освіту – побачиш більше світу.
В) Мовчи та свою біду товчи.
Г) Гримнуло ближче, загуркотіло й покотилось у небі.
25. Вкажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при
звертанні.
А) Зоре моя вечірня, зійди над горою.
Б) Зачерпнімо, любі друзі ми води одним відерцем.
В) Ох, Боже, мій милий! Серця свого вколупав би та дав своїм дітям.
Г) Гей Орфею небораче! Де ти змандрував від нас?
26. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно
розставлені розділові знаки:
А) Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі.

Б) Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять.
В) Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.
Г) На схід сонця квітнуть рожі: будуть дні погожі.
27. Вкажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлено
розділові знаки:
А) Ми ті: кому судилося ще жити.
Б) Лиш той уміє жити – хто вміє ще любить.
В) Мене цікавить, не як це сталося, а які наслідки цього факту.
Г) Коли він торкався до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася
тільки музика.
28. Визначте речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки:
А) А літо йде полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить.
Б) Десь спереду гукнув паровоз, і здригнулись вагони.
В) А вдалині хитались дерева і синів задуманий прибій.
Г) Прийде гроза, і одшумить весни пахуча злива.
29. Складносурядним реченням є:
А) Легкий туман парує над ставком, як прозора хмарка.
Б) Осіннє сонце позолотило листя на деревах, пофарбувало його в жовті й
червоні кольори.
В) Добре пригріває вже весняне сонечко, підсихає в лісі земля.
Г) Сичі в гаю перекликались, та ясен разу раз скрипів.
30. Реченням з однорідними підметами є:
А) Хочу бачити, знати, чути і творити красу.
Б) Іноді з'являлись перед очима міражі, дивовижні палаці, міста, сади, озера.
В) На темнім листі де-не-де видніє осіння позолота.
Г) Широкою долиною тече невеличка річка Роставиця.

