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Tест з української мови та літератури
Test z ukrajinského jazyka a literatúry

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

T9-2017

Форма
тесту

Код
тесту

Милі учні,
 

перед Вами тест з української мови та літератури.

Він містить зразки та 20 тестових завдань. Свої відповіді позначте прямо до тесту, потім їх перепишіть 

у бланк відповідей. Кожна правильна відповідь буде оцінена 1 балом. Оцінюватися будуть лише 

відповіді правильно записані у бланку відповідей. 

Кожний зразок уважно прочитайте. На виконання тесту маєте 50 хвилин.
   

Зичимо Вам успіху.
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не ма, немає

нема, немає

нема, не має

не ма, не має

B

C

D

A

Виберіть граматично правильну можливість на пропущені місця у зразку.

01

Зразка № 1 стосуються завдання  01 – 05.

Зразок № 1                 

Світає
 

Дивлюся, як світає, 

Край неба палає, 

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє, 

Степи, лани мріють,

Між ярами над ставами

Верби зеленіють.

Сади рясні похилились, 

Тополі по волі 

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем. 

І все-то те, вся країна, 

Покрита красою, 

Зеленіє, вмивається

Дрібною росою. 

Споконвіку вмивається, 

Сонце зустрічає... 

І ________ тому почину, 

І краю ________ . 
 
Джерело

Шевченко, Тарас: Світає, Веселка №7, березень 1996/97 р. стор. 2
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преса.

пісня.

пʼєса.

поезія.

вранці.

після дощів.

ввечері.

вдень.

дрібною росою

верби зеленіють

стоять собі, мов сторожа 

тихесенько вітер віє

„Мені дванадцятий минало“.

„Мені тринадцятий минало“.

„Мені шістнадцятий минало“.

„Мені сімнадцятий минало“.

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

A

A

A

A

Наведений зразок −

Поет у вірші описує красу природи

Визначіть можливість, у якій знаходиться епітет. 

Тарас Шевченко − автор вірша

02

04

03

05
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Зразка № 2 ьстосуют ся завдання  06 – 10.

Їзда на автомобілі покращує здоровʼя людини.

Велосипед − найшвидший вид транспорту.

Їзда на велосипеді покращує здоровʼя людини.

У кожному місті можна скористатися міським транспортом.

машина забруднює повітря.

CO2 знаходиться у повітрі.

потрібно всюди їздити машиною.

пішки можна швидко дістатися до роботу.

B

B

C

C

D

D

A

A

На основі тексту визначіть правильне твердження.

На думку авторів зразка

06

07

Зразок № 2                      

Автомобілю, любове моя

Сучасна людина настільки залежна від транспорту, що навіть усвідомлення його 

недоліків негативного впливу на середовище і зміну клімату не змусить відмовитися від цього 

блага найпалкіших борців за чисте довкілля. Як тоді швидко дістатися до школи, роботи? Як 

подорожувати у далекі країни? Як перевозити вантажі? Ні, користування автомобілем, який 

стоїть під вікном − невід'ємне благо нашої цивілізації. І тим не менш, якщо ми прагнемо 

дотримуватися правил здорового способу життя, бажано не користуватися ним, якщо: 
·треба подолати коротку дистанцію. Невелика прогулянка піде тобі на користь, 

а в атмосферу потрапить менше CO2. Зекономиш час, якщо скористаєшся

велосипедом − найбільш екологічним  видом транспорту. Він не спричиняє ані 

парникового ефекту, ані забруднення повітря. І покращує твоє здоров'я! 
·ти можеш скористатися міським транспортом, наприклад автобусом, трамваєм.

 
Джерело

http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/kolosok_03_14_ua.pdf, стор. 33-34
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Як подорожувати у далекі країни?

Як перевозити вантажі?

Невелика прогулянка піде тобі на користь.

Ти можеш скористатися міським транспортом.

розмовний

науково-популярний

художній

конфесійний

B

B

C

C

D

D

A

A

Визначіть речення, у якому знаходиться обставина місця.

Визначіть стиль зразка.

10

08

спонукальні речення

поширені речення

питальні речення

складні речення

B

C

D

A

Назвіть вид речень за метою висловлювання.

  Як тоді швидко дістатися до школи, роботи? Як подорожувати у далекі країни? 
  Як перевозити вантажі?

09
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Україна через свою боязкість отримала останній дар від Бога.

В списку ЮНЕСКО не знаходяться українські народні пісні.

200 тисяч українських народних пісень виникло в часі самостійної України.

Українські народні пісні співають і в Італії.

Фонотека народних пісень

„Ой не ходи, Грицю“ співають і в Німеччині

Франція співає українські народні пісні

Українці створили найбільшу кількість народних пісень

B

B

C

C

D

D

A

A

На основі тексту визначіть правильне твердження.

Виберіть можливість, яка найкраще підходить для назви тексту.

11

12

Зразка № 3 стосуються завдання 11 – 15.

Зразок № 3                      

...

Існує легенда: коли Бог наділяв країни певними дарами, то Україна через свою 

соромʼязливість підійшла останньою й отримала єдине, що ще залишилося у Всевишнього − 

пісню. От і співала віками. І в щасливу днину, і в негоду, і на свята за чаркою, і в полі на роботі... 

З піснею повставало Запорожжя на турків, татар і поляків, з піснею йшли нащадки козаків-

січовиків − стрільці − на бій з ворогом, з піснею на вустах помирали за волю України патріоти. 

Українська пісня „Їхав козак за Дунай“ під назвою „Lʼadieu des fiancés“ (Прощання 

з нареченою) ввійшла до збірки французьких народних пісень. Існує німецький варіант цієї 

пісні. У Франції та Німеччині співають також українську народну пісню „Ой не ходи, Грицю“ 

і т. д. 

Разом нараховано близько 200 тисяч українських народних пісень. Ні одна нація 

в історії не мала і не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. 

В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У ній на 

другому місці перебуває Італія, у фонді якої близько 6 тисяч народних пісень. Україна − на 

першому місці. В її фонді зберігається 15,5 тисяч народних мелодій. 
 
Джерело

Нове життя №18, 9.9.2016, стор. 4
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ходить осінь по траві

ще не вмерла Україна

засмутилось кошеня

соняшник у полі 

B

C

D

A

Визначіть метонімію.

15

українська народна пісня.

українська народна казка.

державний гімн України.

державний герб України.

переказ про будь-яку історичну подію викладений в поетичній формі.

невеликий усний віршований твір, що співається.

казково-фантастичний твір.

короткий твір, поділений на рядки, написаний ритмізованою мовою.

B

B

C

C

D

D

A

A

„Ще не вмерла Україна“ − це

Легенда − це

14

13

Завдання 16 – 20

1+а, 2+б, 3+в, 4+г

1+б, 2+г, 3+в 4+а

1+б, 2+а, 3+в, 4+г

1+б, 2+в, 3+а, 4+г

B

C

D

A

У двох стовпчиках наведені письменники і їхні твори. У якій з можливостей правильно поєднані 
твори з авторами?

  1. Марко Вовчок а. „Тарас Бульба“
  2. Микола Гоголь б. „Горпина“
  3. Леся Українка в. „Contra spem spero“
  4. Борис Грінченко г. „Олеся“

16
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Кінець тесту

абревіатурами.

зменшеними словами.

гіперболами.

назвами.

школяр, пʼятниця, свʼято, вісімнадцять

соромʼязливо, тринадцять, бурьан, вʼязи 

завʼяз, мʼяч, маленький, бʼють

бʼюро, сумненький, пʼятеро, вербовий

B

B

C

C

D

D

A

A

ЮНЕСКО, ООН, НАТО, ДАІ − це слова, які називаємо

Виберіть можливість, в якій у всіх словах правильно вжиті мʼякий знак і апостроф.

20

17

гарна, хороша

нісенітна, нерозумна

безкінечна, безмежна

звичайна, проста

B

C

D

A

Якими словами можемо замінити слово безглузда у слідуючому реченні, щоб не змінився його 
зміст? 

Наше покликання − це безглузда віра в те, ніби ми можемо щось змінити. 

18

Якщо прийде час, матимеш приятеля.  

В скрутних часах тобі допоможе найвірніший приятель. 

Якщо буде поганна погода, спізнаєш вірного приятеля.

Якщо тобі добре, допоможе тобі лише вірна людина.

B

C

D

A

Розкрийте значення прислів'я У лиху годину пізнаєш вірну людину.

19


