
ЗРАЗКИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО 8-х КЛ. 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 

Complete the text with one word in each gap 
 
I’m going on holiday to Prague next week. ____ you know 
Prague? I’m going by coach. I leave ____ stop number 4 at 
the coach station in London ____ ten o’clock on Saturday 
morning. It takes twenty-four hours but I’ve got a good 
book of short ____ to read. In Prague, I’m going to visit all 
the museums and the castle. I’m ____ going to use taxis or 
buses, I’m going to do it all ____ foot. I’m going to stay in a 
guest ____ near the centre. Look, here it is in this brochure: 
Accommodation ____ Prague. 
 

Underline the correct answers 
 
I (am living, living, live) in a very multi cultural part of 
England. It’s a very interesting place. I often (am walking, 
walk, am going to walk) in the little streets behind the sta-
tion. They’re full of little shops and restaurants. My friends 
and I (are going to eat, are eating, eat) here every Friday. 
This week we (are going, go, is going) to a new restaurant. I 
(am going to have, am having, have) Thai chicken — I 
always do. One day I (learn, am learning, am going to 
learn) how to cook Thai food. (Do you know, Are you know, 
Are you knowing) how to cook Thai food? 
 
Complete the text. Use the correct forms of the words in 

capital letters 
 
Last week I went to a very (INTEREST) interesting talk 
about a trip to the Himalayas. Some of the photos were 
(AMAZE) _________. The speaker said that he was really 
(TERRIFY) _________ by the little rope bridges high 
above the ground. The most (EXCITE) _________ part of 
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the talk was when he described the last day. They were so 
(TIRE) _________ that they nearly fell but, finally, they 
made it to the top of K2. One thing I was (ANNOY) 
_________ by was a really (BORE) _________ man who sat 
next to me and kept on chatting to me during the talk. 
 
Complete the text with one relative pronoun in each gap 

 
Dear Sandra, 
 

I’m having a strange time here. The house is in an old part 
of town where it is easy to get lost. On my first day, I went 
out for a walk to the park _________ is near here. Of 
course, I got lost. The family _________ house I am staying 
in don’t have a phone so I didn’t know what to do. Then I 
met a boy _________ lives here. He was very friendly (and 
good looking!). We walked through the streets _________ 
the house is and I was looking for one _________ looked like 
mine. Eventually we found it. I thanked him and he asked 
me out. I’m meeting him again tomorrow. 
 

Love 
 

Sara 
 

P. S. I found some books in my bag. They’re not mine. Do 
you know _________ they are? 
 

Underline the correct answers 
 
Last week, I (was starting reading, used to start reading, 
started reading) a book on local history. It’s fascinating. 
The phone rang while I (used to read, was reading, read) 
but I (wasn’t answering, didn’t answer, didn’t use to ans-
wer) it. I couldn’t stop (to read, read, reading). In the book 
it says that a man called John Collins built our house over 
200 years ago in 1796. He was a soldier and died fighting 
when he was thirty-eight years old. He (was riding, rode, 
used to ride) his horse when some soldiers (were seeing, 
used to see, saw) him and shot him. It’s funny, at school I 
never (used to like, didn’t, was liking) history but now it’s 
my favourite subject! 
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Complete the text with one of the such words:  
was, walking, unforgettable, most, exciting, date, excited, 

happened, felt, when, was 
 
It happened a few years ago. I remember the _________ 
very well. It _________ June 4th 1998. I was in my first 
year of secondary school.  

I _________ to school _________ I saw a big, white car with 
black windows. Suddenly, it stopped and out stepped the 
film star, Bobby Davies. I _________ really _________ I 
love his films.  

I talked to him for a few minutes. He was lost and asked me 
where the Grand Hotel was. It was an _________ moment. 
He gave me his autograph and I’ve got a photo of us 
together. It was the _________ day of my life. 
 

Complete the story with the verbs in brackets in the 
correct form 

 
If Chris (PASS) passes his exams, his parents (GIVE) will 
give him £100. Chris (BUY) _________ a tent if his parents 
(GIVE) _________ him £100. If Chris (BUY) _________ a 
tent, he (GO) _________ camping. Chris (HAVE) 
_________ a good time camping if it (NOT RAIN) 
_________. If it (RAIN) _________, Chris (NOT BE) 
_________ happy. Chris will go home early if he isn’t happy. 
 

Underline the correct answers 
 

CELEBRITY BIG BROTHER 
 
One of the most talked about TV programmes in Britain is 
“Celebrity Big Brother”. It is a (soap, reality, documentary) 
TV show but with famous people. Usually they are people who 
have been forgotten and want to get back into the (headline, 
newsagent’s, gossip) columns. The celebrities don’t often 
(fall in love, split up with, go out with) with each other but 
they often (fall out, fall down, fall in) and sometimes have 
terrible arguments, shouting at each other. I don’t know why 
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they can’t (come on, get on, go on) with each other. Maybe 
they are just acting so that they are written about in the (gos-
sip, headline, tabloid) newspapers. Some people think these 
shows are stupid but a girl who I used to (get out with, fall 
out with, go out with) loved them. 
 

Complete the sentences with the correct prepositions 
 
Let’s go on holiday in the mountains. 

When are you leaving ____ Warsaw? 

No, the train doesn’t depart ____ this platform. 

You can only get there ____ plane. 

Are you travelling ____ Budapest or Bucharest? 

Hurry up! His plane is landing ____ twenty minutes. 

Let’s meet ____ half past four in front of the hotel. 
 

Underline the correct answers 
 
What are the British like? It’s a difficult question to ans-
wer. Society is changing. Young people are more (tolerate, 
tolerant, intolerant, tolerated) than their parents. Britain is 
now a multi-cultural society which can cause problems. The 
British can’t completely (solve, cure, help, lose) these prob-
lems but they are doing better than a lot of other countries. 

The environment isn’t as positive. Britain lost its forests 
many years ago and the government probably won’t (recycle, 
save, replant, remove) them. The government says that it is 
trying to (down, low, less, limit) pollution but Britain’s 
cars and factories don’t help. The government could also do 
more to (recycle, save, replant, take out) waste. Tourists 
often complain that Britain’s food is (tasteless, tasty, taste-
ful, taste) and Britain’s breakfasts are famous for being 
(cosy, vegan, greasy, stale), with eggs, sausages and bacon 
cooked in oil. Now, because of the large ethnic population, 
Britain’s most popular food is the (stale, spicy, fresh, 
sweet) curry. 

Accommodation in England can be expensive but there are a 
lot of (your, youth, young, yacht) hostels which are much 
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(cheap, cheapest, cheaply, cheaper) than hotels. They are 
also a good place to meet friendly, (helpful, helping, unhelp-
ful, help) people. 
 

Complete the sentences with the correct forms of the 
verbs in brackets: Present Continuous or going to 

 
I (VISIT) _________ my grandparents on Friday. 

I think we (GO SAILING) _________ tomorrow if the wea-
ther is nice. 

She can’t meet you tomorrow, Ron, because she (FLY) 
_________ to Rome for a few days. 

Our daughter (GO BACKPACKING) _________ in July 
with her boyfriend. 

Darling! I’ve got the tickets! We (SPEND) _________ a 
week in Rio de Janeiro! 

When (HE/GO HIKING) _________ in the Alps? 

Maybe Sandra (HELP) _________ us choose the right 
hotel. 

How (YOU/RELAX) _________ there? I’m not sure 
because I don’t know the place. 
 

Put the verbs in brackets into the correct form:  
active or passive 

 
One of the most popular TV shows in Britain is Dr Who. It 
(SHOW) has been shown on BBC television since 1963 and 
there have been nine actors who (PLAY) _________ the 
part of the Doctor. It (WATCH) _________ by millions of 
people each week. The Doctor (FIGHT) _________ many 
enemies; the most famous are the Daleks, a kind of robot. 
The Doctor (TRAVEL) _________ through time but doesn’t 
usually know where he will stop. A lot of people say they 
(WATCH) _________ the programme from behind the sofa 
because it is very frightening but it isn’t really frightening 
at all because it is obvious that the monsters (MAKE) 
_________ of plastic! I liked it best when the Doctor 
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(PLAY) _________ by Tom Baker about thirty years ago. 
He (ACT) _________ very well and was very funny. 
 

Underline the correct answers 
 
Are there (much, a little, any) bananas? 

Could we have (a few, much, a little) white wine, please? 

I think there are (too many, too much, any) olives in the salad. 

Don’t worry! There are (a little, a lot of, much) sandwiches. 
Nobody’s going to be hungry. 

There aren’t (some, a few, many) sweets in his diet. 

There are only (a lot of, some, any) peanuts and a biscuit. I 
think we need to do the shopping. 
 

Complete the sentences with the correct prepositions 
 
Are you interested in the job of a hotel receptionist? 

We’re looking ____ someone with a clean driving license. 

But she isn’t good ____ speaking German! The job of a guide 
is definitely not for her. 

You must be fond ____ animals to be a vet. 

I don’t think she’ll be a good psychologist. She quickly gets 
bored ____ listening to people’s problems. 

They fell ____ love with each other at university. 

Nobody could believe it. Greg and Jennifer were together 
for three years when they suddenly split ____. 

How is he getting ____ with his colleagues from work? 

Are they going ____ together or are they just friends? 

Can you help me look ____ my tennis racket, please? 

You’re bored with skiing? Why don’t you take ____ snow-
boarding, then? 

We set ____ early in the morning because we wanted to walk 
20 km on that day. 

Who came ____ with this idea? Was it you, Greg? 
 

Complete the gaps with a, an, the or – (for no article) 
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It happened on – Monday in the afternoon. 

He says he wants to start new life and he’s going to work as 
____ engineer in South Africa. 

At eleven o’clock there was only one cashier in ____ bank. 
Mr. Rob Banks asked ____ cashier to hand over £100,000. 

____ Browns kept all their money in ____ living room. 

____ people shouldn’t keep valuable things at ____ home. 

We’ve found ____ handgun in your bedroom, Mr. Smith. 
May we ask what you did after you had ____ dinner with 
your wife? 
 
Rewrite these requests and orders using reported speech 

 
“Call me Sandy”, Mrs. Turner said. — Mrs. Turner asked 
me to call her Sandy. 
“Nancy, you shouldn’t dye your hair so often”, the hairdres-
ser said. 

“Can you help me Tony?” called Mr. Thatcher. 

“Don’t park here!” said the policeman to my father. 

My sister said “Don’t tell Dad about Mum’s new hat”. 

“Be quiet and listen carefully”, said our music teacher. 
 

Complete the sentences with the correct question tag 
 
You don’t know the answer to question four, do you? 

I’m your age, _________? 

Nobody has failed the test, _________? 

He always sings in French, _________? 

She took part in the Eurovision Song Contest for the second 
time, _________? 

He’ll be here when the meeting ends, _________? 

There aren’t any more questions, _________? 
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БІОЛОГІЯ 
 

Тест 
 

1. ЛишайниOи виOонують фунOцію: а) сапротрофів; б) ін-

диOаторів; в) паразитів; _) автотрофів. 

2. Луб утворений: а) флоемою; б) Oсилемою; в) сOлеренхі-

мою; _) Oамбієм; д) паренхімою. 

3. Коренеплід хараOтерний для: а) морOви; б) петрушOи; 

в) перцю; _) Oартоплі; д) редьOи. 

4. ЯOі ор_ани є видозміненими Oоренями: а) Oоренева бульба; 

б) Oоренеплід; в) па_ін; _) листоO; д) бульбочOові баOтерії. 

5. УOажіть _оловну відмінність _олонасінних від споро-

вих: а) хвоя; б) смола; в) розмноження насінням; _) роз-
множення спорами; д) OвітOа. 

6. Спорофіт політриха представлений: а) стопою; б) Oоро-

бочOою; в) OовпачOом; _) сорусами; д) стробілами; е) слан-
ню; є) ризоїдами. 

7. Ріст стебла у товщину відбувається завдяOи: а) Oамбію; 

б) Oорі; в) деревині; _) лубу; д) серцевині. 

8. Видозміною яOо_о ор_ана є соOовиті лусочOи цибулі: 

а) листOа; б) Oореня; в) OвітOи; _) па_она; д) стебла. 

9. ЯOа тOанина тваринних ор_анізмів здатна сприймати, 

проводити і аналізувати збудження: а) м’язова; б) сполуч-
на; в) нервова; _) епітеліальна. 

10. Оберіть хараOтеристиOи _олонасінних рослин: а) дере-

ва, трави, Oущі; б) мають плоди; в) мають насіння; _) Oвіт-
Oа — шишOа; д) видозмінений стробіл — шишOа; е) дере-
ва, Oущі; є) Oомахозапильні; ж) вітрозапильні; з) ендо-
сперм — диплоїдний; и) ендосперм — _аплоїдний; і) ендо-
сперм — триплоїдний. 
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Завдання з від2ритою відповіддю 
 

1. ЯOі ви знаєте типи живлення живих ор_анізмів? 

2. РозOрийте роль рослин у житті тварин. 

3. Що таOе симбіоз? ЯOі є форми симбіозу? Наведіть при-

Oлади. 

4. ЯO відбувається транспорт речовин по рослині? 

5. Приведіть приOлади представниOів усіх видів царства 

Рослини? 

ГЕОГРАФІЯ 
 

Завдання з лише однією правильною відповіддю 
 
1. Позначте, що є наслідOом обертання Землі навOоло Сон-

ця: а) зміна дня і ночі; б) зміна пір роOу; в) сплющення Зе-
млі біля полюсів; _) нахил земної вісі до площини орбіти. 

2. УOажіть назву верхньо_о поOриву материOової земної Oо-

ри: а) _ранітний шар; б) базальтовий шар; в) осадовий шар; 
_) ма_ма. 

3. Позначте _еоло_ічну еру, під час яOої ми живемо: а) пале-

озойсьOа; б) архейсьOа; в) протерозойсьOа; _) OайнозойсьOа. 

4. Виберіть Oліматодіа_раму, що хараOтеризує Oлімат Аф-

риOи поблизу Північно_о тропіOа: 
а) б) в) _) 

  
 

 

5. ВOажіть найбільший природний OомплеOс Землі: а) ма-

териO; б) оOеан; в) природна зона; _) _ео_рафічна оболонOа. 
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6. Назвіть затоOу, яOа є продовженням АравійсьOо_о моря: 

а) ПерсьOа; б) Бен_альсьOа; в) Вел. АвстралійсьOа; _) Баб-
ель-МандебсьOа. 

7. Назвіть вулOани, розташовані в межах ТихооOеансьOо-

_о сейсмічно_о поясу: а) Еребус, КлючевсьOа СопOа, Кра-
Oатау; б) Котопахі, ЛьюльяйльяOо, Фудзіяма; в) Везувій, 
ГеOла, Етна; _) КазбеO, Камерун, Орісаба. 

8. Визначте _рупу умовних знаOів, яOими поOазують на 

Oартах родовища паливних Oорисних Oопалин: 
а) б) в) _) 

    

9. У яOому ре_іоні Південної АмериOи зосереджені най-

більші родовища мідних руд: а) ЛаплатсьOа низовина та 
Пата_онія; б) центральна частина БразильсьOо_о плосOо-
_ір’я; в) ОриноOсьOа низовина та приле_лі перед_ір’я; _) 
Центральні Анди та західне узбережжя. 

10. Доведіть, що АфриOа — найжарOіший материO Землі: 

а) більша частина АфриOи знаходиться між тропіOами; 
б) АфриOу омивають два теплі оOеани — Атлантичний та 
ІндійсьOий; в) тут знаходяться велиOі пустелі — Сахара, 
Калахарі та Наміб; _) АфриOу перетинають нульовий ме-
ридіан та еOватор. 

11. Позначте правильне твердження: а) Євразія — єдиний 

материO, над територією яOо_о утворюються всі типи по-
вітряних мас; б) Євразія — єдиний материO, у межах яOо-
_о немає еOваторіально_о Oліматично_о поясу; в) тільOи 
на території Євразії є сейсмічно аOтивні пояси; _) влітOу 
територія Євразії на_рівається і над нею формується об-
ласть висоOо_о атмосферно_о тисOу. 

12. Назвіть _либоOоводний жолоб, на дно яOо_о у 1960 р. 

у батисOафі «Трієст» спусOалися швейцарець Ж. ПіOар та 
америOанець Д. Уолш: а) ФіліппінсьOий; б) ЧилійсьOий; 
в) МаріансьOий; _) ПеруансьOий. 
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13. Виберіть, яOе повітря панує в субеOваторіальному Oлі-

матичному поясі північної півOулі влітOу: а) субеOваторі-
альне; б) еOваторіальне; в) тропічне; _) помірне. 

14. Визначте _ео_рафічні Oоор-

динати точOи, що позначена 
на Oарті буOвою Z: а) пн. ш., 
зх. д.; б) пд. ш., сх. д.; в) пд. 
ш., зх. д.; _) пн. ш., сх. д.  

15. Визначте природну Oраїну 

Південної АмериOи, що має 
таOі ознаOи — «субтропічний 
Oлімат з рівномірним зволо-
женням; на незораних черво-
нувато-чорних �рунтах домі-
нують злаOи; водяться _уана-
Oо, мустан_и, олені, нанду; 

переважає вирощування OуOурудзи, пшениці та сOотарст-
во»: а) Пата_онія; б) Пампа; в) ГвіансьOе плосOо_ір’я; 
_) БразильсьOе плосOо_ір’я. 
  

Установіть відповідність інформації, позначеної 
цифрами і бD2вами 

 
16. Установіть відповідність між 

течіями і цифрами на Oартосхе-
мі: а) Бен_альсьOа; б) КанарсьOа; 
в) БразильсьOа; _) ГвіансьOа.  

17. Установіть відповідність між 

інформацією про об’єOт і цим 
об’єOтом: а) «полюс холоду» за-
селено_о суходолу; б) найвищі у 
світі припливи; в) найбільша се-
редньорічна OільOість опадів; 

_) «полюс сухості» — 1. АнтарOтична станція «ВостоO»; 
2. ЗатоOа Фанді; 3. Місто Черрапунджі; 4. АтаOама; 5. Місто 
ОймяOон. 
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Установіть лоEічнD послідовність 
 

18. Розташуйте форми рельєфу в послідовності від найниж-

чої до найвищої: а) АмазонсьOа низовина; б) плосOо_ір’я Де-
Oан; в) на_ір’я Тибет; _) ПриOаспійсьOа низовина. 

19. КоOосовий _оріх упав у море з бере_а о. Лусон (Філіппін-

сьOий архіпела_), а хвиля з часом прибила йо_о на о. Кадь-
яO (поблизу Північної АмериOи). УOажіть послідовно течії, 
що несли _оріх: а) Півн. Пасатна; б) АлясOинсьOа; в) Куро-
сіо; _) Півн. ТихооOеансьOа. 
 

Теоретичний пра2ти2Dм 
 

20. При_адайте, в яOих частинах світу з находяться ці _ео-

_рафічні об’єOти, що це за об’єOти, OоротOо охараOтери-
зуйте їх: Айєрс-РоO, ВанOувер, Веллін_тон, Карпентарія, 
Куросіо, Ла-Плата, Наміб, Орісаба, Пата_онія, Таймир. 
 

ГеоEрафічні задачі 
 

21. На яOій висоті знаходиться літаO, яOщо атмосферний 

тисO за бортом 450 мм рт. ст., а температура за бортом — 
°10  С. Визначте температуру повітря біля поверхні Землі. 

22. ПунOт A лежить на південь від еOватора на віддалі 

1 113 \м, пунOт B — на північ від ньо_о на °45 ,  пунOт C — 

на південь від пунOту B на 111,3 \м. Знайдіть Oоординати 
цих пунOтів, яOщо відомо, що всі вони розташовані на од-
ному меридіані і їх місцевий час на 2 ]од відстає від часу в 
Лондоні. 

23. ЯOою буде довжина еOватора на _лобусі масштабу 
1 : 50000000?   
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ІСТОРІЯ 
 

1. Установіть відповідність: а) Рівне; б) МуOачеве; в) Тер-

нопіль; _) ХарOів; д) Вінниця; е) Чернівці — 1) Волинь; 
2) Поділля; 3) Слобожанщина; 4) Сх. Галичина; 5) ЗаOар-
паття; 6) Півн. БуOовина. 

2. ЗаOінчіть речення або вставте пропущене: а) _оловним 

суперниOом Афін в боротьбі за лідерство в _рецьOому світі 
була...; б) за формою правління в Oласичний період старо-
давній Рим був...; в) вищим ор_аном влади в стародавніх 
Афінах (Oласично_о періоду) були...; _) пунічні війни за-
Oінчились перемо_ою... над... 

3. Поясніть значення і походження виразів: а) перейти 

РубіOон; б) Бійся данайців, що приносять дари. 

4. На Oарті заштриховано терито-

рії, що були приєднані до Київсь-
Oої Русі за Oнязювання: а) Оле_а; 
б) І_оря; в) Святослава; _) Володи-
мира. 

5. «Смердами» в КиївсьOій Русі на-

зивали: а) вільних селян, яOі мали 
земельні наділи, вели своє _оспо-
дарство та виOонували повинності 
на Oористь феодала; б) людей, яOі 
перебували в повній власності фео-

дала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщи-
ну); в) селян, яOі потрапили в залежність від феодала, 
відпрацьовуючи в йо_о _осподарстві взяті в бор_ _роші; 
_) ремісниOів, яOі мешOали в садибах феодалів, працюва-
ли в їхніх майстернях і сплачували _рошову данину. 

6. У яOому уривOу з історично_о джерела йдеться про по-
дії походу нов_ород-сіверсьOо_о Oнязя І_оря Святославича 
1185 р.: а) «С\азала дружина І]ореві: «...Піди-но, \няже, 
з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми... І послухав їх 
І]ор, пішов у Деревляни по данину...»; б) «Що то шу-
мить, що то дзвенить перед зорею ранньою? І]ор пол\и 
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свої повертає... Бились день та бились і дру]ий, а на 
третій, в південну ]одину, похилились І]ореві стя]и!»; 
в) «Пощо ми ]убимо Русь\у землю, самі проти себе зва-
ду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережі-
мо Русь\у землю. Кожен хай держить отчину свою...»; 
_) «Пішов І]ор на ]ре\ів... І порадилися руси, і вийшли, 
проти ]ре\ів, і битва межи ними обома була люта, і за-
ледве одоліли ]ре\и»? 

7. Що позначено на Oарті (вOажіть 

назву)? 

8. Установіть відповідність між на-

звами періодів в історії УOраїни та 
подіями: а) ВиниOнення КиївсьOої 
Русі; б) РозOвіт КиївсьOої Русі; 
в) КиївсьOа Русь за часів роздроб-
леності; _) УOраїнсьOі землі у сOла-
ді ВелиOо_о Oнязівства ЛитовсьOо-
_о — 1) «А назавтра, в сімнадця-
тий день, \ияни вчинили раду і 
послали послів до Володимира 
Всеволодовича в Переяславль, ]о-
ворячи: «Піди, \няже, на стіл 
бать\івсь\ий і дідівсь\ий...»; 2) «Пішов Оле] на сіверян, 
і перемі] сіверян, і на\лав на них данину. І не велів він 
їм хозарам данину давати, с\азавши «Я їм противни\, 
і вам нічо]о давати...»; 3) «Народ сей даниною звірів, ме-
ду та іншо]о \нязям русь\им служив. Коли ж він від-
чув, що \нязі русь\і розтрощені татарами, він змуж-
нів... і на знесилених русів владу свою поширив...»; 
4) «Народами С\лавинами і Антами не править один 
муж, але з давніх часів живуть та\, що поряд\ує ]ро-
мада. І для то]о всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть 
до ]ромади...»; 5) «Потім же вложив бо] \нязю в серце 
добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополи-
том Русі у святій Софії, зібравши єпис\опів...». 

9. Коли відбулися описані нижче події? Де знаходилось те 

місто? Під яOою назвою воно ще було відоме: «І тоді єпи-
с\оп \орсунсь\ий з попами охрестили Володимира. 
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Охрестився ж він у цер\ві святої Софії. І єсть цер\ва 
та в ]ороді Корсуні, стоїть вона на висо\ому місці посе-
ред ]орода, де ото чинять тор] \орсуняни...»? 

10. З яOо_о доOументу часів КиївсьOої Русі взято ці урив-

Oи? ЯOі соціальні _рупи в ньому з_адано? Що вам про них 
відомо: «Я\що уб’ють о]нищанина, то з убивці стя]у-
ється 80 ]ривень. За \нязівсь\о]о старосту — 12 ]ри-
вень, а за \нязівсь\о]о рядовича — 5 ]ривень»; «Я\що 
смерд умре без дітей, то спадщина йо]о передається 
\нязю. А я\що боярин чи з боярсь\ої дружини, то \нязю 
спадщина не йде»? 

Бон;с: яOі висновOи про соціальну і політичну струOтуру 

КиївсьOої Русі можна зробити з аналізу доOументу? 

МАТЕМАТИКА 
 

Перший тDр 
 
1. У цирOу 20% усіх Oлоунів — руді. На сOільOи відсотOів 

нерудих Oлоунів більше, ніж рудих? 

2. Нехай a  та b  — числа різних знаOів. Розташуйте у по-

рядOу зростання числа −2 2,a b  +2 2,a b  + 2( ) ,a b  − 2( ) .a b  

Відповідь поясніть. 

3. МалюO і Карлсон можуть з’їсти вдвох шоOоладOу за 4 хв. 

СOільOи часу знадобиться одному МалюOові, яOщо Карлсон 
сам з’їдає всю шоOоладOу за 5 хв? 

4. Відомо, що − =2 2 1,x y  а середнє арифметичне ,x  y  та 

числа 41 дорівнює 17. Чому дорівнює − ?x y  

5. ЗаOінчіть розOладання на множниOи: а) − + =2 2 5
2

3 6
x x  

= − …

2
( );

3
 б) + + − − + + = + …

2 2 3 22( ) ( ) ( ) ( ) ( ).x y x x y x y x y   
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6. У триOутниOу ABC  ∠ = °17 ,A  ∠ = °28 .B  Знайдіть Oут між 

висотами триOутниOа, проведеними з вершин A  та .B  

7. У триOутниOу ABC  серединний перпендиOуляр до сто-

рони AB  перетинає AC  у точці ,D  а продовження сторо-

ни BC  — у точці ,M  ∠ = °31 .DBC  Знайдіть ∠ .MAD   

8. Побудуйте _рафіO фунOції  

= − + + − − +2(2 1)(4 2 1) 2 (2 1)(2 1).y x x x x x x  

9. Обчисліть значення виразу 
⋅
⋅

3 2

4

36 15
.

18 25
 

10. Вася вважає, що мно_очлени − − +2 2x y x y  і + −2( )x y  

− −x y  є тотожно рівними, бо однаOово розOладаються на 

множниOи. Чи правий він або йому ще треба потренува-
тися? 

9. Нехай a  і b  — натуральні числа, жодне з яOих не ді-

литься на 10 і = 10000.ab  Знайдіть a  і .b  

 
ДрDEий тDр 

 

1. З 3 600 службовців Oомпанії 
1

3
 — менеджери. ЯOщо їх 

OільOість сOоротити на 
1

,
3

 яOий відсотоO вони становити-

муть від нової OільOості службовців? 

2. Знайдіть усі несOоротні дроби ,
m

n
 яOі не змінюють сво-

_о значення при додаванні до чисельниOа 4, а до знамен-
ниOа 12. 

3. Коли АндрійOо підійшов до будинOу сво_о дру_а Саш-

Oа, він побачив, що у будинOу один під’їзд і вирішив, що 
на Oожному поверсі 6 Oвартир, то й потрібна йому Oвар-
тира розташована на 4-му поверсі. Коли він піднявся на 
4-й поверх, то побачив, що СашOова Oвартира дійсно зна-
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ходиться там, незважаючи на те, що на Oожному поверсі 
по 7 Oвартир. ЯOим мі_ бути номер СашOової Oвартири? 

4. Натуральні числа від 1 до ×m n  виписали у порядOу 

зростання у OлітинOи дошOи, яOа містить m  рядOів і n  

стовпчиOів по рядOам, починаючи з верхньо_о. Відомо, 
що число 49 знаходиться у шостому рядочOу, а 96 — в ос-
танньому. Знайдіть m  та .n   

5. Нехай ,a  b  і c  — три різні ненульові цифри. ЯOщо 

сOласти усі шість двоцифрових чисел, яOі можна записа-
ти за їх допомо_ою, не повторюючи у числі одну і ту саму 
цифру двічі, то отримаємо число 528. Знайдіть цифри ,a  

b  і .c  

6. У рівнобедреному триOутниOу _острий Oут між однією з 

бісеOтрис і однією з висот дорівнює °75 .  ЯOими можуть 
бути Oути триOутниOа? 
 

Співбесіда 
 
1. ПоOажіть, яO розрізати Oвадрат розміром ×5 5  Oліти-

ноO на «OуточOи» шириною в одну OлітинOу таO, щоб всі 
«OуточOи» сOладалися з різної OільOості OлітиноO. (Дов-
жини «сторін» OуточOа можуть бути яO однаOовими, таO і 
різними.) 

2. Від правильно_о триOутниOа відрізали по Oутах три три-

OутниOа таO, що отримали шестиOутниO ,ABCDEF  усі 

внутрішні Oути яOо_о рівні. Відомо, що = 2,AB  = 5,CD  

= 7,DE  = 1.EF  Знайдіть BC  і .AF  

3. На острові 
2

3
 всіх чоловіOів одружені і 

3

5
 усіх жіноO за-

міжні. ЯOа частина всьо_о населення цьо_о острова пере-
буває у шлюбі? 

4. У рядоO виписані 1 000 чисел. Перше число дорівнює 1. 

Відомо, що Oожне число, Oрім першо_о і останньо_о, до-
рівнює сумі двох сусідніх. Знайдіть останнє число. 

5. Ваня, Таня, Маня і Саня брали участь в олімпіаді. Кож-
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ну задачу розв’язали троє з них. Ваня розв’язав більше за 
усіх — 8 задач, а Саня — менше від усіх, 5 задач. СOільOи 
задач було запропоновано на олімпіаді? 

6. У Oінотеатрі деOільOа рядів по 12 Oрісел. Перший ряд 

пронумерований від 1 до 12, дру_ий — від 13 до 24 і т. д. 
Номер Oрісла Васі дорівнює номеру ряду Колі, а сума но-
мерів їх сидінь дорівнює 123. Знайдіть номер Oрісла Колі. 

НІМЕЦЬКА МОВА 
 

Ergänzt die passenden Konjunktionen und, aber, oder, denn 
 
1. Ich habe ein interessantes Buch gelesen ____ möchte es dir 

geben. 

2. Soll ich Brot kaufen, ____ kannst du ins Lebensmittelgeschäft 

gehen? 

3. Ich möchte fernsehen, _____ leider muss ich meine Hausauf-

gaben machen. 

4. Sabine kann zu mir nicht kommen, ____ sie ist krank. 

5. Natürlich legen die Hühner Eier, ____ Ostereier bringen 

Osterhasen. 

6. Willst du einen blauen ____ einen braunen Pullover kaufen? 

 
Wer hat was geschenkt? (Perfekt) 

 
1. die Schüler ____ die Lehrerin ____ Blumen 

2. die Eltern ____ ihre Kinder ____ ein neuer Computer 

3. Kevin ____ sein älter Bruder ____ ein guter Kassetenrekorder 

4. die Kinder ____ ihre Eltern ____ ein schönes Bild 

5. Klaus ____ seine kleine Kusine ____ bunte Bleistifte 

6. die Mutter ____ der Sohn ____ neue Schuhe 
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Kreuze die richtige Variante an 
 
1. Meine Eltern haben einen Schrank für ____ Wohnzimmer 

gekauft: a) die; b) das; c) dem; d) den. 

2. Alle Schüler sitzen um ____ Tisch und sprechen miteinander: 

a) den; b) der; c) dem; d) des. 

3. Sie müssen hier durch ____ Park gehen, dort ist das Kino: 

a) dem; b) des; c) den; d) der. 

4. Wir haben ein schönes Foto ____ unser Schulmuseum geb-

racht: a) gegen; b) ohne; c) für; d) mit. 

5. Es ist kalt. Gehe nicht ____ Jacke spazieren: a) bis; b) für; 

c) in; d) ohne. 

6. Die Touristen sind lange ____ Fluss entlang gegangen: a) die; 

b) den; c) dem; d) der. 
 

Bildet Sätze mit den Wörtern in der richtigen Form 
 
1. Wir, das Bild, hängen, die Wand, an. 

2. Wo, früher, das Foto, hängen? (Perfekt) 

3. Wir, der Schrank, stellen, das Wohnzimmer, in. 

4. Wo, die Kommode, früher, stehen? (Perfekt) 

5. der Teppich, liegen, der Fußboden, auf 

6. Wohin, ihr, gestern, das Kleid, legen? (Perfekt) 

 
Ergänzt passende Wörter 

 
Ich habe ____ sehr gern. Dieses Fest feiert man im ____. Es gibt 
kein bestimmtes ____ für dieses Fest. Es ist immer am ____. Der 
zweite Tag — der Ostermontag ist auch kein Werktag. Die Sym-
bole dieses Festes in Deutschland sind die Ostereier und der ____. 
Man sagt, nicht die ____ legen Ostereier, sondern er. Die Ostereier 
symbolisieren das Leben. Die Leute färben und bemalen sie. Man 
spielt auch mit den Kindern. Man versteckt die Ostereier im ____ 
oder im Haus, und die Kinder müssen sie ____. Die Eltern helfen 
den Kindern, sie sagen «heiß», «warm» oder «kalt». 
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Ergänzt die richtigen Adjektivendungen 
 
1. Petra sagt, ihre alt____ Lampe ist kaputt. 

2. Sagen Sie bitte, was kostet der schwarz____ Rock da? 

3. Meine Eltern trinken schwarz____ Tee gern. 

4. Herr Wieland ist ein streng____ Lehrer. 

5. Ich muss auf meine klein____ Geschwister aufpassen. 

 
LESEVERSTEHEN 

 
Lies den Text und bestimme die passende Überschrift dazu. Markiere 
 
a) Die beste Schülerin 
b) Lisas Lieblingsfach 
c) Montag — Lisas unbeliebter Tag 
 

Montagmorgen, halb sieben. Der Wecker klingelt. Lisa mag den 
Montag nicht, wieder muss sie nach dem Wochenende in die 
Schule gehen. Sie bleibt, noch ein paar Minuten im Bett. Dann 
steht sie auf. Sie packt ihre Hefte und Lehrbücher in den Ruck-
sack ein. Heute hat sie drei Stunden: Mathe, Biologie und Deutsch. 
Deutsch ist Lisas Lieblingsfach. Lisa hat Hunger, aber sie hat 
keine Zeit für das Frühstück. Sie nimmt ihr Pausenbrot mit. 
Um 7 Uhr geht sie los. Der Bus wartet schon auf sie. Lisa nimmt 
den Bus und fährt zwei Haltestellen. Sie sieht ihre Freundinnen, 
Sabine und Monika, und läuft zu ihnen. Vor der Stunde trinken 
sie noch einen Cappuccino aus dem Automaten. Lisa isst sofort 
ihr Pausenbrot. Es klingelt und die Stunde beginnt. 
Heute ist Lisa nicht aufmerksam in der Stunde. Sie spricht mit 
ihren Freundinnen und hört nicht zu. Darum bekommt sie eine 
schlechte Note. 
 

Bestimme die richtige Reihenfolge der Sätze 
 
Die Stunde beginnt.  

Der Wecker klingelt. 

Lisa, Monika und Sabine trinken Cappuccino.  
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Lisa fährt zwei Haltestellen. 

Lisa packt ihre Schulsachen in den Rucksack ein. 
 

Welche Lösung (a, b, c oder d) ist richtig? Markiere 
 
1. Lisa hat ____ mitgenommen: a) ihr Wörterbuch; b) ihr Pausen-

brot; c) ihr Frühstück; d) ihren Cappuccino. 

2. Das Mädchen ____ dem Lehrer nicht aufmerksam zu: a) liest; 

b) sagt; c) lernt; d) hört. 

3. Sabine und Monika sind Lisas ____: a) Freundinnen; b) Schwes-

tern; c) Nachbarinnen; d) Kusinen. 

4. Lisa fährt mit ____ in die Schule: a) der U-Bahn; b) dem Auto; 
c) der Straßenbahn; d) dem Bus. 
 

Beantworte kurz die Fragen zum Text 
 

1. Was ist Lisas Lieblingsfach? 

2. Was ist in Lisas Rucksack? 

3. Welche Note bekommt Lisa? 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

РисDно2 
 

Тема. МалюноO з натури Oомпозиції з _еометричних фі_ур. 

Завдання. ПостановOа для рисунOу сOладається з драперії 

та двох предметів несOладної форми, один з яOих — _ео-
метричне тіло (піраміда, Oонус, циліндр), а дру_ий — 
фруOт чи овоч. 

Матеріали. Папір формату A3, олівець. 

 
Живопис 

 
Тема. Композиція на тему «Наш ліцей через 100 роOів». 
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Завдання. ВиOонання творчої Oомпозиції на задану тему 

у техніці живопису з зображенням людей. 

Матеріали. Папір формату A3, _уаш/аOварель. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

Тест 
 
1. Особове дієслово є в реченні: а) Під сOрип яворини на-

віть Oраще спиться; б) Лихо Oонем не об’їхати; в) Від по-
хвал розумним не станеш; _) У нас нема зерна неправди за 
собою. 

2. Дієслово у формі третьої особи множини є в реченні: 

а) Сова вдень мовчить, а вночі Oричить; б) Понад _аєм, 
над водою стеляться тумани; в) ІнOоли пейзажем ми про 
людину найточніше сOажем; _) Любіть свою мову! 

3. Особова форма дієслова є в реченні: а) НизьOо над нами 

сOриOнув яOийсь птах; б) А синиці з _оробцями ре_отали 
до нестями; в) У житті під OовпаOом не просидиш; _) М’я-
Oим димOом розмита далина. 

4. Перехідне дієслово є в реченні: а) Чому смутоO з тобою 

поруч часто ходить у світлі дні; б) Цвіла ромашOа в полі 
Oрай межі; в) Реве та сто_не Дніпр широOий; _) Люблю 
блисOучий день. 

5. ЯOісні приOметниOи наведено в рядOу: а) сOляний, ведме-

жий, чесний; б) натхненний, солдатів, ліOарсьOий; в) висо-
Oий, хитрий, струнOий; _) Тетянин, заячий, веселий. 

6. Усі дієслова лише доOонано_о виду є в реченні: а) Усох-

ли верби, вижовOли рови, і диOа OачOа тосOно обминає 
рудиментарні залишOи ба_ви; б) Куди ти ділась, річень-
Oо? ВосOресни! У бере_ів потрісOались вуста; в) Пере_на-
ли OонOу еOспресом. Одвінчали _еніїв лавром. Те, що вчо-
ра було про_ресом, завтра стане іхтіозавром; _) В цьому 
саду я виросла, і він мене впізнав, хоч дов_о придивлявся. 

7. Усі слова з частOою не пишуться оOремо: а) не/довари-
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ти, не/дочувати, не/добачати, не/дошOуляти; б) не/домо-
витися, не/довантажувати, не/дорожити, не/доручати; 
в) не/довіряти, не/доOучати, не/допомо_ти, не/довідати-
ся; _) не/дослідити, не/доторOнутися, не/дося_ти, не/до-
люблювати. 

8. Перехідне дієслово є в реченні: а) ЯOусь невідому зажу-

ру навіває та пісня мені; б) Дов_о тужить сумна бандура 
про діла у старій давнині; в) Нехтувати здоров’ям — нех-
тувати життям; _) Ніч упаде в моря, зійде рясна зоря. 

9. Усі дієслова одновидові: а) знати, мандрувати, виборю-

вати, виOонувати; б) Oлеїти, вислати, передати, розOрива-
ти; в) ледарювати, надуматися, мислити, находитися; 
_) співати, будити, опрацьовувати, Oупувати. 

10. Усі дієслова лише недоOонано_о виду є в реченні: 

а) Співай, ридай і будь _отовий замість лаврово_о терно-
вий вінець узяти на чоло; б) Тече туман у бере_ах ріOи, й 
течуть в тумані птиці над ріOою, // сидять в човнах із 
вудOами дядьOи, а сиві Oоні йдуть до водопою; в) Десь ос-
трів є, що осіяв ШеOспір, де ДіOOенс усміхався Oрізь ту-
мани; _) Мене ізмалOу люблять всі дерева, і розуміє бузи-
новий Пан, // чому верба, від Oрапель Oришталева, мені 
сOазала: «Здрастуй!» — Oрізь туман. 

11. Усі слова з частOою не пишуться оOремо: а) не/допус-

тити, не/дорівнювати, не/дости_нути, не/дося_ти; б) не/-
долюблювати, не/прийняти, не/вибрати, не/притомніти; 
в) не/довести, не/виOонавши, не/діставати, не/хтувати; 
_) не/добачати, не/виOонувати, не/відповісти, не/злічити. 

12. Дієслово, що належить до II дієвідміни є в реченні: 

а) Ступає ніч но_ами бурими на почорнілий сні_овал; 
б) Неба на сході стало світліти; в) Сонце не мо_ло проби-
тися Oрізь віOові дерева; _) Темна хмара освітилась о_нем 
блисOавиці. 

13. В особових заOінченнях дієслів треба писати –и (ї): 

а) озвуч..мо, потрап..мо, спочин..мо, розOаж..мо; б) роз-
пал..мо, терп..мо, мол..мось, удар..мо; в) поOриш..мо, ви-
прасу..мо, заOопт..мо, осором..мо; _) по_либ..мо, виход..-
мо, наблиз..мо, зав’яж..мо. 
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14. Орфо_рафічну помилOу допущено в реченні: а) Сороч-

Oу, виOроєну за чужими порадами, носитимеш уночі; 
б) СOажеш — не вернеш, відрубаєш — не приточеш; в) Не 
вмієш пеOти хліба — будеш пеOти раOів; _) Хочеш їсти 
Oалачі — не сиди на печі. 

15. Дієслово, вжите у формі дійсно_о способу, є в реченні: 

а) Віддай людині OрихітOу себе; б) Зробися добрим, а не 
злим! в) Слів для пісні де знайду? _) НіOоли, яO з о_нем, з 
ідеями не _райся! 

16. Безособово_о дієслова немає в реченні: а) Під цим ви-

соOим зоряним небом думається про все одразу; б) Не обі-
цяй в біді з_адати дру_а, а просто дру_ом будь йому завж-
ди; в) За_оїться, поOи весілля сOоїться; _) І смерOає, і сві-
тає, день божий минає. 

17. ДієприOметниO є в реченні: а) Стоїть в задумі сива ма-

ти, а листя пада золоте; б) Чатує осінь на останнє листя 
старо_о дуба; в) Зелене, вічне і широOе вOриває листя зем-
лю вщерть; _) Он сивими туманами димлять розбуджені 
OарпатсьOі полонини. 

18. ДієприOметниO виступає у ролі означення в реченні: 

а) Роса розсипана в траві; б) Червоні яблуOа в Oімнатах 
насипані; в) І задумався лелеOа на паруючім поOосі; 
_) М’яOим димOом розмита далина. 

19. ДієприOметниOовий зворот треба відоOремити в рече-

нні (розділові знаOи пропущено): а) Народжене у муOах 
слово запам’ятається чи ні? б) ТOану зорями теплу хусти-
ну ніч на тихе село одя_ла; в) А з хмар розOритих широOо 
і синьо несуть привіт весняні журавлі; _) На заході розпа-
даються залишені сонцем вишневі з_устOи 

20. Усі дієприOметниOи пишуться з частOою не разом: 

а) не/сOошена, не/полита досі, не/бачена, не/бачена ніOо-
ли; б) не/заOінчена, не/замOнені, не/продумана, ще не/-
дозрілі; в) не/допрацьована, не/Oуплені вчасно, відповідь 
не/продумана, не/доведена; _) не/дописаний, не/поміче-
ний, не/вивчений, не/доспані. 

21. Орфо_рафічну помилOу допущено в реченні: а) Для 
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дурнів заOон неписаний; б) Ледареві норма не вOазана; 
в) Неспіймана риба завжди велиOа; _) Ще ніOим не спій-
мані у світі уOраїнсьOі сизі солов’ї. 

22. Одну літеру н треба писати на місці пропусOу в речен-

ні: а) Вступила в мене сила незнище..а; б) Там люди нез-
дола..і, _орді й суворі; в) Мов несOінче..ий сон, тя_нуться 
витOані з туману дерева; _) Будуть далі нові, барвінOові, 
незрівня..і творіння митців. 

23. Усі слова — дієприслівниOи: а) сидячи, сидіти, осілий, 

присуджено; б) просидівши, _раючись, потішивши, сідаю-
чи; в) проторено, похмурнілий, хмурячись, проторюючи; 
_) здійснити, здійснюючи, здійснивши, здійснений. 

24. ДієприслівниO є в реченні: а) Я сідаю на _орбиO зі_рі-

тий, щоб Oлючі журавлині зустріти; б) І все чітOіш темні-
ють в полі дощем Oарбовані путі; в) На людей дивлячись, 
і себе бачиш; _) Натомлені й пожовOлі, яO діди, лежать 
сні_и з заOритими очима. 

25. Твірну основу дієприслівниOа визначено правильно: 

а) зі_рівши — зі_рівати; б) втілюючи — втілювати; в) пла-
чучи — плачуть; _) спочивши — спочивають. 

26. ДієприслівниO із залежними словами (дієприслівни-

Oовий зворот) є в реченні (оOремі розділові знаOи пропу-
щено): а) А Oущ троянди паленіє в землі во_онь свій беру-
чи; б) Тим блисOом здалеOа вона манила Oочуючі вата_и 
диOарів; в) Летіла зозуля через сад Oуючи; _) Пливе здаля 
пора осінніх _роз, барвішають палаючі узлісся. 

27. Правильно розставлені розділові знаOи в реченні з діє-

прислівниOовим зворотом: а) І натомивши у мандрівці но-
_и, ля_ає день спочити за _орбом; б) Повстають проти сні-
_у дуби, прися_аючись, сонцю і літу; в) До землі, припав-
ши вухом, заснуло враз нароблене село; _) Відбившись 
тільOи в сOлі, минає дощиO. 

28. Одиничний дієприслівниO треба відоOремити в речен-

ні (розділові знаOи пропущено): а) Залізо випробовують 
Oуючи, а Oоня вчать їздячи; б) В душі блуOають тільOи ті-
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ні і тихо плачуть ідучи; в) І навіть дощ зимуючи посивів; 
_) Гай лежав розпластавшись. 

29. ЧастOу не треба писати оOремо в усіх випадOах: а) не/-

пройшовши, не/віддавши, не/стямившись; б) не/подолав-
ши, не/добачаючи, не/зрадівши; в) не/здолавши, не/плану-
ючи, не/хтуючи; _) не/пізнавши, не/бачачи, не/дійшовши. 

30. ПрислівниO є в реченні: а) Жаліються Oомусь о_олені 

баштани; б) Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у со-
бі! в) ВисоOі цвинтарні ворота висоOу тишу стережуть; 
_) Із правдою розлучені слова Oудись біжать по сірому пе-
рону. 

31. ПрислівниO виOонує роль присудOа у реченні: а) Не-

стерпно бути мертвим за життя; б) ТаO ле_Oо й радісно 
мені! в) А долілиць ніхто навмисне не ля_ає; _) СпочатOу 
задумайте, а потім робіть. 

32. Усі прислівниOи не належать до одно_о розряду за 

значенням: а) праворуч, ліворуч, висоOо, звідусіль; б) за-
жди, з діда-прадіда, інOоли, шOоли; в) мимоволі, мимо-
хіть, мимохідь, мирно; _) напереOір, навмисне, на зло, на-
поOаз. 

33. Усі прислівниOи мають однаOовий ступінь порівнян-

ня: а) менш уважно, значно дешевше, ще вище; б) ясні-
ше, більш захоплено, щонайOраще; в) найбільш ретельно, 
найменш вдало, споOійніше; _) дешевше, найбільш охай-
но, ще вище. 

34. Усі прислівниOи треба писати з –н–: а) студе..о, збен-

теже..о, здивова..о, безпричи..о; б) духмя..о, слухня..о, 
стурбова..о, дити..о; в) сOаже..о, збентеже..о, шале..о, са-
мовідда..о; _) ор_анізова..о, стише..о, замрія..о, духмя..о. 

35. Орфо_рафічну помилOу у написанні не, ні з прислів-

ниOами допущено в реченні: а) Нестерпно до OриOу, Oоли 
ти бездарний; б) Не приймав я підлості нітрохи; в) Серед 
сOель і долин бачив чистих джерел я не мало; _) НерідOо 
смішний початоO сльозами заOінчується. 

36. Усі прислівниOи слід писати оOремо: а) ані/трохи, за/-

світла, без/у_аву, без/перестанOу; б) на/зустріч, де/інде, 
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на/щастя, тишOом/нишOом; в) до/вподоби, на/жаль, Oі-
нець/Oінцем, час/від/часу; _) сам/на/сам, раз/у/раз, на/-
самоті, на/поOаз. 

37. ПрийменниO є в реченні: а) Там народилась перша 

перша пісня, там ходить повість недописана; б) І хто б там 
що Oому не _оворив, а з_ине зло і правда переможе; в) Я 
бачу зелень трав Oрізь золоту утому ба_рянородної про-
щальної Oраси; _) Місяцем просвічене віOно будило нас. 

38. У реченні Крутяться тихо сніжин\и \ру] золотих 

ліхтарів прийменниO: а) простий, непохідний; б) прос-
тий, похідний; в) сOладний; _) сOладений. 

39. Орфо_рафічну помилOу допущено в реченні: а) Поміж 

двома материOами лі_ мно_оводний оOеан; б) Уже проOи-
далося місто в Oаштанів з-поза плечей; в) Три явори з-по-
під _рому нахилились низьOо; _) І я пішов, присOорюючи 
OроO, на зустріч людям. 

40. ПрийменниO у треба писати в реченні: а) Зацвіла (у, в) 
долині червона Oалина; б) (У, В) праці — філософія жит-
тя; в) (У, В) одну мить розсунувся простір і стали ближче 
зорі; _) Сідало сонечOо (у, в) сизо-червоні хмари. 
 

Встановіть відповідність 
 
41. Установіть відповідність між словами і частинами мо-

ви, до яOих вони належать: 1) іменниOи; 2) приOметниOи; 
3) прислівниOи; 4) сполучниOи — а) але, й, яOщо; б) ши-
роOий, білий, дерев’яний; в) вночі, щодня, по-уOраїнсьOі; 
_) Кирило, олень, тунець. 

42. Установіть відповідність між реченнями з прямою мо-

вою та їх схемами: 1) «П?» — а; 2) «П, — а, — п»; 3) А: 
«П!» — а; 4) «П», — а — а) «Дарма, — Oаже КулиO, — ме-
ні й тут добре» (Олена ПчілOа); б) «Бабусю, а Oоли у вас 
день народження?» — запитала онуOа (І. Цюпа); в) Тарас 
сOазав: «Отож, значить, на МаOсима можна поOластися, 
він нам вірний, не зрадить!» — і потім дов_о не мі_ засну-
ти (А. ЧайOовсьOий); _) «Три біди є у людини — смерть, 
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старість і по_ані діти», — _оворить уOраїнсьOа мудрість 
(І. Цюпа). 

43. Установіть відповідність між розділами науOи про мо-

ву і тим, що вони вивчають: 1) фонетиOа; 2) _рафіOа; 
3) орфоепія; 4) орфо_рафія — а) система правил написан-
ня слів; б) знаOи письма; в) звуOова система мови та зміни 
звуOово_о сOладу слів у мовному потоці; _) правила нор-
мативної літературної вимови. 

44. Установіть відповідність між словами та їх _рупами за 

значенням: 1) синоніми; 2) антоніми; 3) омоніми; 4) паро-
німи — а) дільниця, ділянOа; б) сьо_одні, завтра; в) мами-
на ласOа, хижа ласOа; _) чорно_уз, бузьOо. 

45. Установіть відповідність між фразеоло_ічними зворо-

тами та їх походженням: 1) ан_ел божий; 2) бути чи не бу-
ти; 3) _рати першу сOрипOу; 4) замовляти зуби — а) з на-
родно_о джерела; б) з професійно-технічно_о життя; в) з 
релі_ійно_о життя; _) Oрилатий вислів. 

ФІЗИКА 
 

1. ЯO змінюється об’єм води при замерзанні: а) не зміню-

ється; б) збільшується; в) зменшується; _) залежить від 
початOової температури води? 

2. ЯOщо о_іроO помістити в солону воду, то через деяOий 

час він стане солоним. Це пояснюється: а) дифузією; 
б) механічним рухом молеOул води; в) взаємодією моле-
Oул; _) зміною а_ре_атно_о стану речовини. 

3. ЯOий об’єм брусOа, яO-

що йо_о розміри подано у 

міліметрах: а) −⋅ 21,5 10  м3; 

б) 0,15 м3; в) −⋅ 31,5 10  м3; 

_) −⋅ 30,15 10  м3? 

4. У Oнижці 160 сторіноO 

теOсту. Розмір сторінOи — 16 см ×  21 см. Чому дорівнює 
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довжина паперової стрічOи, виOористаної на ви_отовлення 
однієї OнижOи, яOщо її ширина 84 см: а) 3,2 м; б) 4 260 см; 

в) 6,4 м; _) 8,4 м? 

5. Прямі a  і b  — _рафіOи Oоордина-

ти автомобіля і траOтора, що рухаю-
ться в одному напрямOу. У сOільOи 
разів швидOість автомобіля більша 
від швидOості траOтора: а) у 2 рази; 
б) у 2,5 рази; в) у 3 рази; _) у 1,5 ра-
зи? 

6. Два потя_и рухаються назустріч один одному зі швид-

Oістю 54 \м/]од і 36 \м/]од. Пасажир, яOий перебуває у 
першому потязі, помітив, що дру_ий потя_ промчав повз 
ньо_о за 20 с. Чому дорівнює довжина дру_о_о потя_а: 
а) 300 м; б) 360 м; в) 500 м; _) 600 м? 

7. Мідна OульOа має масу 890 ] і об’єм 150 см3. Визначте 

об’єм порожнини всередині цієї OульOи. Густина міді 
8 900 \]/м3: а) 5 см3; б) 50 см3; в) 100 см3; _) 150 см3. 

8. Дубову балOу площею поперечно_о перерізу 0,04 м2 і 

завдовжOи 5 м зрівноважили з балоном ртуті. Чому дорів-
нює об’єм ртуті, яOщо сам балон має масу 24 \]? Густина 
дуба 0,8 ]/см3, _устина ртуті 13 600 \]/м3: а) 0,1 м3; б) 50 л; 
в) 10 дм3; _) 3 л. 

9. ЯO зміниться відстань між свічOою та її зображенням у 

плосOому дзерOалі, яOщо її відсунути від дзерOала на 10 см: 
а) зменшиться на 20 см; б) не зміниться; в) збільшиться на 
10 см; _) збільшиться на 20 см? 

10. Промінь світла падає на плосOу межу поділу двох се-

редовищ. Кут падіння дорівнює °60 ,  а Oут між відбитим 

променем і заломленим — °100 .  Чому дорівнює Oут за-

ломлювання: а) °20 ;  б) °30 ;  в) °45 ;  _) °60 ?   

11. На рисунOу поOазано світловий промінь, яOий падає 

на лінзу. ЯOий з рисунOів правильно ілюструє подальший 
хід цьо_о променя? 
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а) б) в) _) 

    

12. ЯOі з поOазаних на рисунOу термометрів поOазують 

однаOову температуру? 
а) б) в) _) 

        

13. Маса пробірOи, повністю заповненої водою, разом з во-

дою дорівнює 50 ]. Після то_о, яO у цю пробірOу з водою 
поOлали шматочоO металу масою 12 ], маса системи до-
рівнювала 60,5 ]. Визначте _устину металу, занурено_о у 
пробірOу. 

14. Ле_Oовий автомобіль рухається зі швидOістю 20 м/с 

за вантажним, швидOість яOо_о 16,5 м/с. У момент об_о-
ну водій ле_Oово_о автомобіля побачив зустрічний авто-
бус, що рухався зі швидOістю 25 м/с. За яOої найменшої 
відстані від ле_Oово_о автомобіля до автобуса можна по-
чинати об_ін, яOщо ле_Oовий автомобіль був за 15 м до 
вантажівOи, а під Oінець об_ону повинен бути за 20 м по-
переду? 

15. Сухий рушниO площею 1 250 см2 важить 150 ]. Повні-

стю моOрий рушниO має масу 500 ], при цьому з ньо_о по-
чинає Oрапати вода. ПляжниO, рятуючись від сильної 
зливи, розтя_нув сухий рушниO над _оловою і залишився 
на пляжі. Коли дощ сOінчився, рівень води у басейні, роз-
міщеному поруч із шезлон_ом відпочиваючо_о пляжниOа, 
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підвищився на 5 мм. Чи промоO під час зливи пляжниO? 
Густина води 1 000 \]/м3. 

16. На рисунOу поOазаний хід променя відносно _оловної 

оптичної осі тонOої лінзи .MM  Визначте тип даної лінзи. 
Визначте _рафічно положення оптично_о центру та фоOу-
сів лінзи. Поясніть усі виOонані побудови. 

 

ХІМІЯ 
 

Завдання з однією правильною відповіддю 
 
1. Заряджена частинOа називається: а) атом; б) молеOула; 

в) йон; _) фізичне тіло. 

2. Позначте формулу постої речовини: а) NaCl;  б) 
2

Cl ;  
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в) 
2

SO ;  _) 
2 3

Fe O .  

3. УOажіть однорідну суміш: а) вода і пісоO; б) вода і боро-

шно; в) вода і олія; _) вода і оцет. 

4. ЯOе з перерахованих явищ НЕ є хімічним: а) жовтіння 

листя; б) опадання листя; в) іржавіння парOану; _) сOиса-
ння борщу. 

5. У хімічній формулі індеOс вOазує на: а) OільOість моле-

Oул; б) OільOість речовини; в) суму всіх атомів у молеOу-
лі; _) OільOість атомів або йонів певно_о елемента у речо-
вині. 

6. Чому дорівнює відносна молеOулярна маса питної соди, 

формула яOої 
3

NaHCO :  а) 72; б) 84; в) 168; _) 180? 

7. Позначте правильну формулу Фосфор (V) оOсиду: а) 
5

P O;  

б) 
5

PO ;  в) 
2 5

P O ;  _) 
5 2

P O .   

8. СOладіть формулу сполуOи Алюмінію з ОOси_еном і 

вOажіть суму всіх індеOсів у ній (Ува_а! ІндеOс «одиниця» 
враховується!): а) 2; б) 3; в) 4; _) 5. 

9. ВOажіть суму всіх Oоефіцієнтів рівняння реаOції міді з 

Oиснем (Ува_а! ІндеOс «одиниця» враховується!): а) 7; б) 6; 
в) 5; _) 4. 

10. Позначте речовину, що НЕ є оOсидом: а) 
2

Cl O;  б) 2 7Re O ;  

в) 
2

SO ;  _) 
3

O .   

11. ВOажіть, що НЕ виOористовують в хімічній лаборато-

рії: а) хімічний стаOан; б) порцелянова ложOа; в) плосOа 
тарілOа; _) ступOа з товOачиOом. 

12. Зважили Oолбу зі свічOою та OорOом. СвічOу підпали-

ли і Oолбу щільно заOорOували. Маса Oолби: а) збільши-
лась; б) зменшилась; в) не змінилась; _) неможливо визна-
чити. 

13. УOажіть чисту речовину: а) дистильована вода; б) мо-

лоOо; в) Oомпот; _) лимонад. 

14. УOажіть аморфну речовину: а) Oам’яна сіль; б) мідний 
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Oупорос; в) цуOор; _) Oрохмаль. 

15. ВOажіть символ хімічно_о елементу яOий утворює про-

сту хімічну речовину свинець: а) Sn;  б) Pl;  в) Pb;  _) Sv.  

16. Речовина, яOа вступає в хімічну реаOцію, присOорює її, 

але не витрачається в процесі реаOції, називається: а) реа-
_ент; б) Oаталізатор; в) ін_ібітор; _) реаOтор. 

17. Дж. Прістлі у 1774 р. добув Oисень шляхом термічно-

_о розOладу: а) МерOурій (ІІ) оOсиду; б) Калії перман_ана-
ту; в) Калії нітрату; _) МерOурій (ІІ) нітрату. 

18. ВOажіть ефеOт, що НЕ є ознаOою хімічної реаOції: а) по-

ява запаху; б) поява осаду; в) поява полум’я; _) поява звуOу. 

19. Визначте валентність Хрому у сполуці 
3

CrO :  а) ІІ; б) ІІІ; 

в) IV; _) VI. 

20. СOладіть сполуOу Кальцію з Гідро_еном, вOажіть суму 

індеOсів у ній (Ува_а! ІндеOс «одиниця» враховується!): а) 2; 
б) 3; в) 4; _) 5. 
 

Завдання на встановлення відповідності 
 
21. Установіть відповідність між сумішшю та методом її 

розділення: 1. Водний розчин цуOру; 2. Суміш води і Oрей-
ди; 3. Нафта; 4. Олія з водою — а) відстоювання; б) фільт-
рування; в) дія ма_ніту; _) випарювання; д) дистиляція. 

22. Установіть відповідність між валентністю і елементом, 

яOий її проявляє: 1. І; 2. ІІ; 3. ІІІ; 4. IV — а) Бор; б) Гелій; 
в) Флуор; _) Силіцій; д) ЦинO. 

23. Установіть відповідність між сполуOою і її відносною мо-

леOулярною масою: 1. 
6 12 6

C H O ; 2. 
2

Cl ; 3. 
3 4

H PO ; 4. 
2 3

Fe O  — 

а) 98 а. о. м.; б) 70 а. о. м.; в) 160 а. о. м.; _) 71 а. о. м.; 
д) 180 а. о. м. 

24. Установіть відповідність між сполуOою і валентністю пер-

шо_о елемента в ній: 1. 
2 3

Fe O ;  2. 
2

H O;  3. FeO;  4. 
3 4

Fe O  — 

а) ІІ; б) ІІ, ІІІ; в) І; _) ІІІ; д) І, ІІ. 
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25. Установіть відповідність між назвами сполуO та їх фор-

мулами: 1. 
3

ClO ;  2. 
2

ClO ;  3. 
2

Cl O;  4. 2 7Cl O  — а) Хлор (І) 

оOсид; б) Хлор (ІІ) оOсид; в) Хлор (ІV) оOсид; _) Хлор (VІ) 
оOсид; д) Хлор (VІI) оOсид. 
 

Завдання з повним записом розв’яз2D 
 
26. Що спільно_о і відмінно_о між чавуном і сталлю? 

27. ЯO можна добути Oисень із води? Наведіть рівняння ре-

аOції та умови її перебі_у. 

28. Визначте масові частOи всіх елементів у сполуці 

2 4 3
Fe (SO ) .   

 


