Завдання з української мови для конкурсного приймання 2022-2023 9 клас
1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А) щирість, дзвонити, п’ятниць
Б) сьогодення, щебечуть, український
В) Ольвія, щеплення, барельєф
Г) узбережжя, більярд, шлягер
2. Літеру е треба писати на місці обох пропусків рядка
А) в…сняне мар…во
Б) вир…нає сон…чко
В) в…личезний п…ріг
Г) в…села вул…чка
3. Префікс з- треба писати в усіх словах рядка
А) …цілити, …палити, …чинити
Б) …хопити, …чистити, …садити
В) …пиляти, …чесати, …варити
Г) …шити, …жувати, …сунути
4. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А) доброчес…ний, якіс…ний, захис…ник
Б) тиж…невий, радіс…ний, абонен…ський
В) форпос…ний, віс…ник, капус…няк
Г) ціліс…ність, жаліс…ний, піаніс…ці
5. Без апострофа треба писати всі слова в рядку
А) верб…я, кур…йозний, тьм…яний
Б) духм…яний, різьб…яр, присв…ята
В) б…юджет, кар…єра, комп…ютер
Г) п…єса, міл…ярд, Лук…ян
6. М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка
А) щас…тя, ніч…, л…лється
Б) сер…йозний, американ…ський, пол…ський
В) люд…ми, яблун…ці, стежин…ці
Г) смієш…ся, русал…чин, розливаєт…ся

7. Синонімом до слова збагнути є
А) зрозуміти
Б) розбагатіти
В) розгубитися
Г) зібрати
8. Помилково вжито слово в рядку
А) уникнути небезпеки
Б) надіслати привітання
В) перекладати сербською
Г) заказати букет квітів
9. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне
слово).
Дика груша (1) облита (2) білим молоком, і в тому пахучому (3) молоці, що
(4) стиха піниться, бджоли неначе киплять.
1 облита

А займенник

2 білим

Б прислівник

3 молоці

В дієприкметник

4 стиха

Г іменник
Д прикметник

Увага! Завдання 1-8: за кожну правильну відповідь – 1 бал, завдання 9 (на відповідність):
за кожну правильну відповідь – 1 бал (4 правильних відповіді – 4 бали).
Відповіді:
1. В

5. Б

2. А

6. А

3. Г

7. А

4. А

8. Г

9. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Б

