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Літ.        х х  

       
 

    

8 клас 
Українська мова 

 
1.Витлумачте лексичне значення слів: 
 
Корисний -   ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Корисливий – _____________________________________________  

_________________________________________________________ 

 2. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів антонімічний 
 

Високо нести голову - ___________________________________________ 

Загладжувати гострі кути - _______________________________________ 

3. Поставте наголос у словах: 

 
Добривечір, випадок,  разом ,  феномен, дощенту,  кизиловий .  
 
4. Запишіть фонетичною транскрипцією слова: 

 
Грається _______________________________________________________ 

У ложці ________________________________________________________ 

 
5. Уставте, де потрібно, пропущені літери.       
 
      Гуцул..с..кий, зі швидкіст..ю, аванпос..ний, без..ахис..ний,  у травин..ці,  аген..ство,  
лібрет..о,  вихован..ість. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Запишіть  числівники  у формі орудного відмінка. 
 
Шістдесят п’ять__________________________________________________  
 
Вісімсот дев’яносто _______________________________________________  

______________________________________________________________  



7. Підкресліть лише словосполучення.  

     Вивчати синтаксис, словники й довідники, працювати старанно,  

з однокласниками, навчання триває,  відповіли на запитання,  

придбати новий підручник, будемо вивчати, найбільш відомий. 

 
8. Відредагуйте словосполучення: 

 
Згідно Закону про освіту – __________________________________________ 
 
Задати питання - _________________________________________________ 
 
Приймати міри – _________________________________________________ 
 
Узяти до відома – _________________________________________________ 
  
9. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, 
над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є.  

 
Нехтуючи   честю    ти   друже   ніколи   й   нізащо    не    вбережеш   

совісті.  

 

Українська література 
 

1.Дайте  коротку відповідь на запитання. 

1. Упізнайте твір за такими ознаками: 

А ґринджоли, ружина, вражий 

турчин________________________________________________________ 

Б Савур-могила, стара мати, татари 

прокляті_______________________________________________________ 

В Кримський шлях, Січ, до хана у 

гості__________________________________________________________ 

Г Золотий Брід, дубовії хати, орда 

татарськая_____________________________________________________ 

Д Жаботин, пишная рожа, сорок 

тисяч_________________________________________________________  

 
2. Історія зрадженого кохання та помсти подана у творі 

______________________________________________________________  

 

3. Головна героїня твору І. Котляревського «Наталка Полтавка» на початку твору 

співає пісню, авторство якої приписують ________________________________  

 

4. Т. Шевченко в період  1848-1857 рр. перебував у 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  



 
 
5. Визначте виділені курсивом художні засоби в поданих рядках: 

А  Посадила стара мати  

Три ясени в полі.  

А невістка посадила  

Високу тополю. _________________________________________________ 

Б Малого сліду не покину  

На нашій славній Україні___________________________________________ 

В Привітаю вас, як діток,  

І заплачу з вами__________________________________________________ 

Г Як Україну злії люде  

Присплять, лукаві________________________________________________ 

Д То ж не грім в степу грохоче, 

То ж не хмара світ закрила – 

То ж татар велика сила 

Козаченьків обступила_____________________________________________ 

 
6. Твір Т. Шевченка «Мені однаково» увійшов до _______________________  
 
______________________________________________________________ 
 
7. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – 1,5 с.): 

1. «Українська пiсня – це генiальна поетична бiографiя українського народу» 

(О. Довженко).  

2. Як оцінює народ учинок потурченої дівки-бранки Марусі Богуславки (за думою 

«Маруся Богуславка»). 

3. Дорога слави і розпуки (за творчістю Т. Шевченка періоду 1843-1845 рр.). 

 

 
 
 
 
 


