Орієнтовані завдання з української мови для вступників до Золочівського коледжу
на базі 11 класів, які повну загальну середню освіту отримали до 2007р. (або яким
згідно з Правил прийому в разі відсутності сертифікатів ЗНО надано право
проходити вступні випробування)
Українська мова
1. Укажіть рядок, в якому всі прислівники треба писати через дефіс:
а) зроду/віку, поки/що, аби/як;
б) з діда/прадіда, уже/ж, де/не/де;
в) колись/таки, сюди/туди, пліч/о/пліч;
г) день/у/день, по/українськи, як/не/як.
2. Який фразеологізм означає «мало»?
а) кури не клюють;
б) хоч кіл на голові теши;
в) як кіт наплакав;
г) очі розбігаються.
3. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка однини.
а) кисня, виходу, директора;
б) колективу, квадрата, коледжу;
в) миру, суфіксу, театру;
г) класу, землетруса, кілограма.
4. Граматичну помилку допущено в рядку
а) моє день народження;
б) більш досконалий;
в) почнімо працювати;
г) п’ятьмастами волонтерами;
ґ) соковитих абрикосів.
5. Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка
а) поет Василь Стус, князь Данило галицький;
б) Петро Гулак-Артемовський, Президент України;
в) шекспірівський сонет, Франкове «зів’яле листя»;
г) «Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»;
ґ) Луганський національний університет, Бахчисарайський Район.
6. Яким членом речення виступає підкреслене слово?
Ідуть воїни Святослава, прямуючи до Царгорода (Яновський).
а) підметом;
б) присудком;
в) додатком;
г) означенням;
ґ) обставиною.
7. Котрі з поданих речень є односкладними?
а) І ніхто з них не радів, не співав (Тичина).
б) Ми готові тобі і країні послужити мечем і щитом (Леся Українка).
в) Терплю і мовчки прокладаю шлях (Леся Українка).
г) Твердий горіх легко не розкусиш (Нар. тв.).
ґ) Потім ми заглянемо до зорі у віконце (Леся Українка).
8. У котрих рядках всі словосполучення пов’язані зв’язком керування?

а) хитав головою, занадто високо, слухати музику, цвіт калини;
б) розповідь про юність, мріяти про щастя, червоний від хвилювання, писати ручкою;
в) прочитати двічі, цвіт калини, пісня про рушник, до відома керівників;
г) дорожчий за все, заспівавши пісню, затиснутий у лещатах, високо вгорі;
ґ)почувши пісню, вражений побаченим, йти на полювання, механізм годинника.
9. У котрих реченнях пропущено розділові знаки?
а) У кущах, заплетених осокою шарудів вітер (Тютюнник).
б) Блакитна тихосяйна ніч стояла у своїй довершеній красі над лісовим хліборобським
краєм (Стельмах).
в) Двері класів відчинені навстіж і кожна кімната гуде, як вулик (Гримайло).
г) Туман ішов з річки, з плавнів і степів (Коцюбинський).
ґ) Без мови рідної, юначе й народу нашого нема (Сосюра).
Українська література
10. В основу “Слова о полку Ігоревім” лягли події:
а) 1183 р.,
б) 1187 р.,
в) 1185 р.;
г) 1187 р.
11. Автором творів «97», «Народний Малахій» є
а) Григорій Косинка;
б) Юрій Яновський;
в) Микола Куліш.
г) Іван Франко.
12. Герой якого твору, як прийшов із війська додому, то не застав ні тата, ні мами,
лише хатину завалену.
а) «Сини» Стефаника;
б) «Камінний хрест» Стефаника;
в) «Бояриня» Лесі Українки;
г) «Земля» Ольги Кобилянської.
13. До одного жанру з «Чорною радою» належить твір
а) «Наталка Полтавка»;
б) «Лісова пісня»;
в) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
г) «Камінний хрест»;
ґ) «Хазяїн».
14. Метафору «поїзд–дракон», яка символізує сталінський терор, розгорнуто в творі
а) «Три зозулі з поклоном»;
б) «Україна в огні»;
в) «Марія»;
г) «Тигролови»;
ґ) «Мина Мазайло».
15. Укажіть, на пам’ятник якому українському письменнику відмовився
пожертвувати гроші персонаж п’єси «Хазяїн» Терентій Пузир:
а) І. Котляревському;
б) Г. Сковороді;
в) Т. Шевченкові;
г) І. Франкові;

ґ) П. Кулішу.

16. Установіть відповідність між письменником і персонажем його твору.
а) Палагна
1. Іван Котляревський
2. Панас Мирний
б) Мавка
3. Михайло Коцюбинський
в) Дідона
4. Леся Українка
г) Пузир
ґ) Чіпка
17. Установіть відповідність між автором та назвою твору.
1. Павло Загребельний
а) «Зачарована Десна»
2. Улас Самчук
б) «Диво»
3. Василь Барка
в) «Перехресні стежки»
4. Олександр Довженко
г) «Марія»
ґ) «Жовтий князь»
18. Установіть відповідність між автором та уривком із його вірша.
1. Павло Тичина
а) Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
2. Андрій Малишко
б) Красиве засмагле сонце
В золотих переливах кучерів,
У червоній сорочці навипуск,
Що їхало на велосипеді,
Обминаючи хмари на небі…
3. Василь Симоненко в) Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги,
Переплелись, як мамине шиття,
Мої сумні і радісні дороги.
4. Іван Драч
г) Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов’ї…
«Я твій» – десь чують дідугани,
А солов’ї!..
Та ви вже знаєте, як сплять гаї!
ґ) Я візьму той рушник, простелю, наче
долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до
болю
І дитинство, й розлука, і вірна любов.

