
Відповіді  

до завдань вступних випробувань  

з української мови  

 

26.06.2020р. 

 

№з/п Завдання Правильна відповідь Джерело, підручник 

1.  Укажіть рядок слів, в яких немає глухих 

приголосних: 

а)  гладіолус, родзинки, ялинка, сонце                    

б) книга, зошит, сніжок, ніжка 

в)  гай, мороз, льодовий, джерело                            

г) дзвінок, персик, паштет, шматок 

 

в)  гай, мороз, 

льодовий, джерело                             

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська.  

К.: «Освіта»,2013р. 

§21 (ст.85) 

2.  Виберіть речення, в якому іменник є другорядним 

членом: 

а) Стрункі, високі білокорі красуні.                           
б) Тихо шелестять берези. 

в) Вони опускаються низько.                                      

г) Легенький вітерець розчісує їх коси. 

 

г) Легенький вітерець 

розчісує їх коси. 

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 
Н.А.Васильківська. К.: 

«Основа»,2013р. 

§9  

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 

К.: «Основа»,2015р. 

§10 (ст.30) 

3.  У котрому рядку є помилка у вживанні слів? 

а) Нас турбує бідність народу                                     

б) Учень закрив двері                                                                   

в) Чимало води спливло з того часу                           
г) Високі гори були залиті яскравим сонцем                            

 

б) Учень закрив двері                                                                   

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська.  
К.: «Освіта»,2013р. 

§2 (ст.9) 

4.  Знайдіть рядок, у якому в словах глухий звук 

вимовляється дзвінко : 

а) берізка, легкий, призьба, нігті                               

б) сніжний, голубка, швидкий, низький 

в) косьба, молотьба, боротьба, вокзал                       

г) книжка, стежка, голубка, ложка 

 

в) косьба, молотьба, 

боротьба, вокзал                        

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська. К.: 

«Основа»,2013р. 

§21 (ст.84) 

 

5.  Знайдіть рядок, у якому немає помилок  у 

наголошуванні слів: 

а) гектáр, інженéр, правóруч, терпýг                                          

б) децимéтр, президéнт, апети́т, áсфальт 
в) кілóметр, напáм’ять, чернéтка, нови́й                                    

г) навчáння, вимóва, дрóва, спинá 

 

а) гектáр, інженéр, 

правóруч, терпýг                                           

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 
К.: «Основа»,2015р. 

§20 (ст.66) 

6.  Виберіть лише те речення, в якому іменник є 

підметом: 

а) Все снігом замело.                                                                   

б) Річеньку широкою кригою скувало.                                     

в) Але сонце гляне – й прибіжить весна.                                   

г) Дітям весело взимку.                                                             

 

 

в) Але сонце гляне – й 

прибіжить весна.                                    

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська.  

К.: «Освіта»,2013р. 

§9 (ст.47) 

7.  У прислівниках смачно, взимку, вранці підкреслено: 

а) закінчення           б) основу        в) суфікс                 

г) префікс  
 

 

в) суфікс                  

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 
К.: «Основа»,2015р. 

§46 (ст.165) 

8.  Визнач прислів’я із прислівниками-антонімами: 

а) Перо коротше за шаблю, та глибше коле                                   

б) Одежа краща нова, а друзі кращі старі                                       

в) Тихо їдеш - далі будеш                                                                 

г) Хто рано плаче, той увечері сміється                                           

 

 

г) Хто рано плаче, той 

увечері сміється                                           

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська. К.: 

«Основа»,2013р. 

§14 (ст.61) 

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 

К.: «Основа»,2015р. 

§46 (ст.165) 



9.   У котрому рядку правопис слів можна перевірити 

наголосом? 

а) сестра, село, степовий, весло                                             
б) весна, легенда, жердина, кажан                                          

в) марево, вечеря, смерека, розумниця                                 

г) голубка, дерево, листи, левада                                            

 

 

 
а) сестра, село, 

степовий, весло                                              

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 
Н.А.Васильківська. К.: 

«Основа»,2013р. 

§19 (ст.78) 

10.  У якому рядку власні назви написано правильно? 

а) Журнал “Барвінок”, вірш “Рідна мова”, полісся, 

Ужгород             

б) Київська Русь, річка Прут, балет “Лебедине озеро”, 

Київ              

в) річка Дніпро, полтавщина, вірш Заповіт, гора Говерла                  

г) Україна, Газета “Свобода”, Карпати, Леся Українка                      

 

б) Київська Русь, річка 

Прут, балет “Лебедине 

озеро”, Київ              

 

Українська мова: підруч. для 3 

кл. / М.С.Вашуленко, 

О.І.Мельничайко, 

Н.А.Васильківська.  

К.: «Освіта»,2013р. 

§29 (ст.120) 

11.  Визнач рядок, у якому займенники третьої особи 

однини і множини: 
а) зі мною, мені, нам                б) їй, тобі, мене                          

в) у неї, їм, з ним                       г) тобі, вас, за вами               

 

в) у неї, їм, з ним 

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 
С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 

К.: «Освіта»,2015р. 

§34 (ст.121) 

12.  Вкажи, в котрому рядку правильно визначені грама-

тичні категорії дієслова: 

Холодний вітерець шелестить молодим листям 

придорожніх беріз  

 

а) 3 ос. однини, теп. час, І дієв.                                          

б) 3 ос. однини, теп. час, II дієв.                                         

в) 3 ос. однини, майб. час, II дієв.                                      

г) 2 ос. однини, теп. час, І дієв.                                          
 

б) 3 ос. однини,  

теп. час, II дієв.                                         

Українська мова: підруч. для 4 

кл. / М.С.Вашуленко, 

С.Г.Дубовик, О.І.Мельничайко. 

К.: «Освіта»,2015р. 

§36-44 (ст.133-160) 

 

 

 

 


