
Шановні вступники!  
Пропонуємо вашій увазі орієнтовні тестові завдання вступних випробувань до  

Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради 
 

8 клас 
на базі 7 класу 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
1.Слід відокремлювати одиничний 
дієприслівник у реченні: 
А  Вона ще довго тут стояла причаївшись. 
Б  Лінивий спить сидячи. 
В  Утомившись мати прилягла. 
Г  Сестра ходить гукаючи. 

7.У якому рядку всі дієприкметники 
активного стану? 
 А Задуманий, прочитаний, літаючий, 
сидячий; 
 Б посивілий, падаючий, крокуючий, 
сяючий; 
 В посинілий, лежачий, підбитий, 
знесений; 
 Г  заражений, замислений, стоячий, 
забруднений. 

2.Укажіть рядок, у якому всі слова — 
частки: 
 А б, ані, і, в, на; 
 Б чи, не, хай, мовляв, з-понад: 
 В хіба, невже, лишень, справді, чи; 
 Г мовби, ніби, із-за, що, тільки.  

8.  Укажіть, у якому рядку всі слова 
дієслова: 
 А написати, написаний, написавши, 
написання; 
 Б писане, писали, писано, писавши; 
 В пишуть, писали, писатимуть, будуть 
писати; 
 Г напис, підпис, запис, перепис. 

3.Усі іменники мають лише форму 
однини в рядку  
А театр, постать, Лука, юнацтво 
Б галіфе, молоко, вода, Луганськ 
В колосся, пюре, добро, братерство 
Г дно, бадилля, масло, парфуми  

 9. Через дефіс слід писати всі 
прислівники в рядку: 
А  по/третє, на/одинці, у/цілому; 
Б  на/останок, по/братськи, 
по/українськи; 
В  по/дружньому, раз/у/раз, де/не/де; 
Г  по/юнацьки, по/солов’їному, 
по/моєму. 

4.Знайдіть рядок, у якому всі іменники 
належать до чоловічого роду: 
А  підручник, путь, розгляд, фікус; 
Б  розпродаж, Сибір, біль, дріб; 
В  грім, трудяга, особа, пенсне; 
Г  Київ, Львів, Тбілісі, Лондон; 
Д професор, собака, староста, плакса. 

10. Назвіть речення зі сполучником 
сурядності: 
А Рука її завмерла, щоб випадково не 
струсити бджолу на землю; 
 Б Мрії вже щезли, мов птах розвіяв їх 
крильми; 
 В На гору доступитися нелегко, зате з 
гори зручніше боронитись; 
 Г Оксана думала, що вже давно 
стемніло. 

5.У якому слові пишеться -нн -? 
А  благословен..ий; 
Б  дерев’ян..ий; 
В  буквен..ий 
Г  солов’ї…ний 

11. Виберіть рядок, у якому всі 
прийменники пишуться окремо: 
А по/ряд, за/для, о/крім, тому/що, 
з/поміж; 
Б із/за, під/час, по/серед, по/при, 



з/середини; 
В на/вкруг, по/переду, по/руч, по/заду, 
не/залежно/від; 
Г з/метою, через/те/що, край/столу, 
у/зв’язку/з, згідно/з; 

6. Позначте рядок, у якому всі іменники 
в орудному відмінку однини пишуться з 
подвоєними приголосними 
А емаль, жовч, мудрість, скатерть 
Б ніч, акварель, мазь, розповідь 
В піч, тінь, суміш, область 
Г вісь, суть, нехворощ, папороть 
 

12. Усі слова пишуться дієслова з НЕ 
разом у рядку: 
 А не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, 
не/сказати;   Б не/злюбити, 
не/здійснити, не/списати, не/мати; 
 В не/вгавати, не/притомніти, 
не/навидіти, не/волити; 
 Г не/славити (зневажати), не/покоїтися 
(турбуватися), 
не/добавити,     не/дочувати. 

 
8 КЛАС 

на базі 7 класу 
ІНФОРМАТИКА 

1. Адреса електронної поштової скриньки складається з … (обрати потрібне) 
а) імені користувача, під яким його зареєстровано на сервері електронної пошти 
та адреси сервера, розділених символом @; 
б) імені користувача, відповідно до паспорту та адреси сервера, розділених 
символом @; 
в) номеру реєстрації на сервері та логіну, розділених символом @; 
г) логіну користувача та його фізичної адреси проживання; 
2. Папка електронної скриньки, де зберігаються листи, одержані власником 
поштової скриньки, називається… (обрати потрібне) 
а) чернетки; 
б) відправлені (надіслані); 
в) вхідні; 
г) спам. 
3. За способом подання моделі розподіляють на… (обрати потрібне) 
а) віртуальні; 
б) матеріальні; 
в) інформаційні; 
г) містичні. 
4. Як називається дана форма подання 
інформаційної моделі: зображення молекули 

води ? 
а) структурна; 
б) графічна; 
в) математична; 
г) спеціальна. 
5. Процеси, які повторюються, називають… 
а) циклічними; 
б) епізодичними; 

a:= - 5; 

a>0 

a:=a*a; a:=(-1)*a; 

- + 

Рис. 1 Фрагмент алгоритму 



в) ймовірними; 
г) випадковими. 
6. Виконайте фрагмент алгоритму (рис. 1). 
Після виконання даного фрагменту змінна а дорівнюватиме: 
а) 25; 
б) 5; 
в)-5; 
г) -1. 
7. Висловлювання – це речення, яке містить твердження про певний об’єкт або 
про зв’язки між об’єктами. Висловлювання може бути (обрати потрібне): 
а) істинним; 
б) одночасно і істинним і хибним; 
в) хибним; 
г) інша відповідь. 
8. Оберіть істинне висловлювання: 
а) Україна розміщена в Європі. 
б) У жовтні 30 днів. 
в) Пароплав пливе в хмарах. 
г) Слово дерево – дієслово. 
9. Висловлювання: “Якщо – то” називають… 
а) безумовним; 
б) критичним; 
в) циклічним; 
г) умовним. 
10. Алгоритм або фрагмент алгоритму, у якому кожна команда обов’язково 
виконується, причому кожна тільки по одному разу, називається… 
а) умовним; 
б) розгалуженим; 
в) циклічним; 
г) лінійним, або слідуванням 
11. Електронна таблиця складається з: 
а) стовпців та рядків; 
б) даних та чисел; 
в) формул та чисел; 
г) тільки чисел. 
12. Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є.. 
а) електронна книга; 
б) електронний лист; 
в) електронний органайзер; 
г) інша відповідь. 

 
 

8 КЛАС 
на базі 7 класу 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 
Task 1. Choose the correct answer: A, B, C or D. 
1. Ann _____ shopping every day. 
A. is going  B. go   C. goes   D. has gone 



2. We haven’t got ______ apples. 
A. no   B. some  C. any   D. much 
3. Frank and Harry _____ tennis now. 
A. are playing  B. played  C. were playing  D. play 
4. _____ to my party tomorrow? 
A. Will you come B. Did you come C. Do you come D. Have you come 
5. Tell me about your holiday in England. What was the weather ____? 
A. look   B. like   C. nice   D. good 
6. John doesn’t smoke, ____? 
A. is he?   B. isn’t he?   C. does he?   D. doesn’t he? 
7. Is Tom ___ home? 
A. at   B. in    C. out   D. away 
8. Careful students do not  ____ mistakes. 
A. do   B. have   C. get   D. make 
9. Betty is ____ than Ann. 
A. the tallest  B. taller   C. not as tall  D. as tall 
10. There ____ a lot of people at the cinema last night. 
A. is   B. was   C. are   D. were 
11. I got up and had ____ breakfast very quickly because I was late. 
A. the   B. -    C. a    D. an 
12. I go to the gym ___ Tuesdays and Thursdays. 
A. in   B. at    C. on    D. - 
 
Task 2. Read the text and choose the correct answer.  

My neighborhood 
My neighborhood is very peaceful and quiet. It is a new neighborhood, and there are 

a lot of big houses and some apartment buildings. The streets are very clean, and there 
aren’t many cars. My school is near my house. I can walk there in 10 minutes. 

There’s also a park, which has a small playground for children and a large field. I 
like to play baseball there with my friends after school. All of the houses have a small 
front yard but big back yards. Most of my neighbors have a swimming pool, and some 
even have a trampoline! 

Everyone has a flower garden, and in the spring, it is very beautiful. My road is 
called Maple Road. It is not in the city. It’s in the suburbs. There aren’t any restaurants, 
bars or cinemas on my road. But, if you go to Main street, you can find a lot of things to 
do. My favorite store is there. It’s called Knick-Knack, and they sell everything you can 
imagine. 

I like my neighborhood because it is very safe. There is no crime, and all of my 
neighbors take care of each other. The police station is next to the school, which is very 
nice. However, the hospital is quite far. It is in the city, and we have to drive 30 minutes to 
get there. 

My friends live near me, and we often meet up to play or just talk. We love playing 
hockey in the street because there isn’t any traffic. I think I am lucky to live in my 
neighborhood. 

1. It's a busy neighborhood with lots of activity. 
A. True    B. False 
2. There are only a few cars on the streets. 
A. True    B. False 
3. He enjoys playing in the playground near his home. 



A. True    B. False 
4. People decorate their flower gardens in autumn to make them beautiful. 
A. True    B. False 
5. He lives in the city. 
A. True    B. False 
6. He’s very happy with his neighborhood. 
A. True    B. False 

 
 

8 КЛАС 
на базі 7-го класу 
МАТЕМАТИКА 

1. Перетворіть в одночлен стандартного вигляду вираз ( )2341,0 ba− . 
А Б В Г Д 

561,0 ba  68001,0 ba  6801,0 ba−  6801,0 ba  інша відповідь 

2. Розв’яжіть рівняння ( ) 0139 22 =−− xx . 
А Б В Г Д 

6
1  6 

6
1

−  – 6 інша відповідь 

3. Розкладіть на множники многочлен    9а2 + 24ав + 16в2. 
А Б В Г Д 

(9а + 4в)2 (3а – 4в)2 (3а + 4в)2 (9а – 4в)2 інша відповідь 
4. Розв’яжіть систему рівнянь: 





=+
=+

.443
,065

yx
yx   

А Б В Г Д 
( )10;12−  ( )12;10 −  ( )10;12 −−  ( )12;10  інша відповідь 

5. Графік функції cxy += 3  проходить через точку ( )8;2−B . Знайдіть значення c
. 
А Б В Г Д 
3 – 9  9 – 6 інша відповідь 

6. Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань 
між якими 280 км. Рухаючись рівномірно, вони зустрілися через дві години. 
Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо один з них їхав швидше на 20 
км/год. 
А Б В Г Д 

50 км/год, 
60км/год 

70 км/год, 
60км/год 

60 км/год, 
80км/год 

100 км/год, 
60км/год 

інша відповідь 

7. Знайдіть зовнішній кут трикутника АВС при вершині А, якщо кут В становить 
42°, а кут С = 79°. 
А Б В Г Д 

21° 180° 111° 121° інша відповідь 
8. Знайдіть периметр рівнобедреного прямокутного трикутника, якщо його 

гіпотенуза дорівнює 12 см, а катет 9,9 см. 
А Б В Г Д 

21,9 см  31,8 см  33,9 см 29,7 см  інша відповідь 



 
9 клас (білінгвальний) 

на базі 8 класу 
АГЛІЙСЬКА МОВА 

Section 1. Reading  
Read an e-mail. Mark the statements as «True» (T) or «False» (F). 
Hi Samia,  

Quick email to say that sounds like a great idea. Saturday is better for me because 
I’m meeting my parents on Sunday. So if that’s still good for you, why don’t you come 
here? Then you can see the new flat and all the work we’ve done on the kitchen since we 
moved in. We can eat at home and then go for a walk in the afternoon. It’s going to be so 
good to catch up finally. I want to hear all about your new job!  

Our address is 52 Charles Road, but it’s a bit difficult to find because the house 
numbers are really strange here. If you turn left at the post office and keep going past the 
big white house on Charles Road, there’s a small side street behind it with the houses 50–
56 in. Don’t ask me why the side street doesn’t have a different name! But call me if you 
get lost and I’ll come and get you.  

Let me know if there’s anything you do/don’t like to eat. Really looking forward to 
seeing you!  

See you soon!  
Gregor 
1. Samia and Gregor are going to meet on Saturday. 
2. Gregor is going to make lunch. 
3. They haven’t seen each other for a long time. 
4. Samia’s life hasn’t changed since they last met. 
5. The house is easy to find. 
6. Gregor doesn’t know the name of the side street his flat is on. 

Section 2. Use of English 
Choose the correct option. 
1. That's the man ... son is a famous actor. 
a) who   b) where   c) whose 
2. ... is a dairy product. 
a) Cheese   b) Meat   c) Rice 
 3. Greg ... down, opened the book and began to read. 
a) was sitting  b) sat    c) has been sitting 
 4. Levi Strauss was the man ... invented blue jeans. 
a) who   b) whose   c) which 
 5. You have been to Spain, ...? 
a) have you   b) you have   c) haven't you 
 6. If you study hard, you ... your exams this time. 



a) passes   b) pass   c) will pass 
 7. This is the park ... I take my dog every afternoon. 
a) what   b) where   c) which 
 8. ... do you like playing during long winter evenings? 
a) What   b) Which   c) Why 
 9. Use this bowl. It's ... than the other one. 
a) big   b) bigger   c) biggest 
 10. They ... to Disneyland last week. 
a) went   b) had gone   c) will go 
Section 3. Writing  
You are going shopping with your English friend Pat tomorrow. 
Write an email to Pat. 
Say: 
• where you want to meet 
• what time you want to meet 
• what you want to buy. 
Write 25 words or more. 

 
 

9 клас 
на базі 8 класу 

ІНФОРМАТИКА 
1. Найменша одиниця вимірювання інформації, що використовувалась для 
кодування одного текстового символу в комп’ютері, називається… 
а) біт; 
б) кілобайт; 
в) байт; 
г) терабайт. 
2. Даний компонент комп’ютера називають… 
а) відеокарта; 
б) мережева карта; 
в) материнська плата; 
г) процесор. 
3. Які розширення може мати текстовий документ? 
а) wmf, psd; 
б) png, dpi; 
в) txt, odt, doc; 
г) gif, jpeg. 
4. Які види списків є в текстовому редакторі Word? 
а) марковані; 
б) багаторівневі; 
в) літературні; 
г) закриті; 
д) нумеровані; 



е) однорівневі; 
є) математичні; 
ж) відкриті. 
5. У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують… 
а) параметри; 
б) мітки; 
в) теги; 
г) позначки. 
6. Що таке HTML? 
а) Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу. 
б) Мова програмування, яка використовується для створення сайтів. 
в) Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет. 
г) Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером. 
7. Вкажіть формати відеофайлів: 
а) .MPEG; 
б) .AVI; 
в) .MOV; 
г) .WAV; 
д) .MIDI. 
8. Конвертер - це: 
а) сервіс для розміщення відео- та аудиофайлів в інтернеті; 
б) програма для опрацювання аудиозаписів; 
в) програма, що містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і 
редагують відеофайли на ПК; 
г) надає можливість шукати та переглядати відео на YouTube; 
д) програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату в інший. 
9. Ідентифікатор False означає … 
а) змінну; 
б) константу; 
в) хибність; 
г) істинність. 
10. Яка властивість відповідає даному опису: Розмір зображення? 
а) Canvas; 
б) Picture; 
г) Width, Height; 
д) Top, Left. 
11. Величини, що набувають лише одного із двох значень: істина або хибність, 
називаються … 
а) логічними; 
б) символьними; 
в) числовими; 
г) рядковими. 
12. Циклічними програмами називають програми, в яких реалізовано команди 
циклу. Передбачено три різновиди операторів циклу. Позначте їх. 
а) цикл із передумовою; 
б) умовний цикл; 
в) цикл із післяумовою; 
г) цикл із рекурсією; 
д) безумовний цикл; 



е) цикл із лічильником. 
 
 

9 клас 
на базі 8 класу 

МАТЕМАТИКА 

9. При яких значеннях х має зміст вираз 
( )1

8
+xx

? 

А Б В Г Д 
–1; 0 –1; 0; 1 0; 1 –1; 1 інша відповідь 

10. Спростіть вираз 264
16:

8
8

8
8

a
a

a
a

a
a

−








−
+

−
+
− . 

А Б В Г Д 
а – 2 2 1 а + 8 інша відповідь 

11. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу 
347

8
−

. 

А Б В Г Д 
56 33256 +  33256 −  332  інша відповідь 

12. Розв’яжіть рівняння ( )( ) ( )( ) ( )953421 −=+−−−+ xxxxxx . 

А Б В Г Д 

1; 
4
1

−  1; 0 1; 
4
13−  1;

4
13  інша відповідь 

13. Теплохід пройшов 100 км за течією річки і 64 проти течії, витративши на весь 
шлях 9 год. Знайдіть швидкість теплохода в стоячій воді, якщо швидкість течії 
річки дорівнює 2 км/год. 
А Б В Г Д 

18 км/год 10 км/год 8 км/год 16 км/год інша відповідь 
14. Чому дорівнює значення виразу 21213 xxxx −− , де 1x  і 2x  – корені рівняння 

019122 =++ xx ? 
А Б В Г Д 
56 69 60 0 інша відповідь 

15. Катети прямокутного трикутника відносяться як 3:4, а його гіпотенуза 
дорівнює 20 см. Знайдіть катети трикутника. 
А Б В Г Д 

12 см, 16 см 10 см, 16 см 12 см, 15 см 14 см, 18 см інша відповідь 
16. Середня лінія трапеції дорівнює 19 см, а одна з його основ менша від другої на 

6 см. Знайдіть основи трапеції. 
А Б В Г Д 

12 см, 22 см 22 см, 20 см 16 см, 22 см 8 см, 10 см інша відповідь 



17. Периметр паралелограма дорівнює 70 см, а його висоти – 3 см і 4 см. Знайдіть 
сторони паралелограма.  
А Б В Г Д 

15 см, 16 см 12 см, 10 см 12 см, 20 см 20 см, 15 см інша відповідь 

 

9-Л клас 
на базі 8 класу 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
1. Який розділ науки про мову вивчає 
словосполучення і речення? 
А морфологія; 
Б лексикологія; 
В синтаксис; 
Г пунктуація. 
 

7. Тире в неповному реченні 
ставиться в рядку: 
A Дерево шанують, як добре родить, а 
чоловіка як добре робить (Народна 
творчість). 
Б Я син народу, що вгору йде, хоч був 
закритий в льох (І. Франко). 
B Два чобота пара (Народна 
творчість). 
Г У нас кохати полюбить сповна, і 
серце з милим вік не 
розлучати (А. Малишко). 

2. Укажіть види речень за емоційним 
забарвленням. 
А окличні й неокличні; 
Б поширені й непоширені; 
В питальні, спонукальні, розповідні; 
Г повні й неповні. 
 
 
 
 

8. Однорідними означеннями 
ускладнене речення (розділові знаки 
пропущено): 
A Весна була рання дружна (3. Тулуб). 
Б Здорові кострубаті дуби грізно 
стояли в снігових заметах; їм було 
байдуже, що бурхав холодний вітер, 
ішов сніг… (М. Коцюбинський) 
B Після теплих літніх дощів хліба 
налилися колосом, пополовіли, а десь 
за тиждень взялися бронзою (І. Цюпа). 
Г Сподом попід ті стіни вузькою 
щілиною шумів і пінився студений 
гірський потік (І. Франко). 

3. Вставні слова — це… 
А синтаксична одиниця, утворена 
поєднанням двох або більше повнозначних 
слів, з яких одне головне, а інше — 
залежне; 
Б члени речення, які відповідають на те 
саме питання, поставлене від того ж слова в 
реченні; 
В слова в реченні, що вказують на 
ставлення мовця до висловленої думки; 
Г слова, що називають особу або предмет, 
до якого звернена мова. 

9. Поширеним звертанням 
ускладнене речення: 
A Виростеш ти, сину, вирушиш в 
дорогу, виростуть з тобою приспані 
тривоги (В.Симоненко). 
Б Мово наша! Звонкова кринице на 
середохресній дорозі нашої долі! Твої 
джерела б’ють десь від магми, тому й 
вогненна така (К. Мотрич). 
B «Слава тобі, Дніпре!» – подумки 
зашепотів ніби молитву 
Андрій (С. Плачинда). 



Г Я люблю тебе, поле, простір твій, 
широчінь, твої пахощі й 
цвіт (П.Дорошко). 

4. Якщо узагальнювальне слово 
стоїть перед однорідними членами 
речення, то після нього ставимо: 
А крапку з комою; 
Б кому; 
В двокрапку; 
Г тире. 
 

10. Помилки відсутні в реченні: 
A Гуляючи в лісі, ми милувалися 
красою природи, збирали квіти та 
ягоди. 
Б Побувавши в Єгипті, Лесею 
Українкою було написано вірш «Напис 
в руїні». 
B Розквітаючі дерева наповнювали сад 
тонкими пахощами весни. 
Г Не дивлячись на несприятливі 
погодні умови, експедиція 
продовжувала свій шлях. 

5. Речення з поширеним звертанням є в 
рядку 
А До тебе, Україно, струна моя перша 
озветься. 
Б Пригадайте, мамо, те прощання край 
воріт, де сяяла роса. 
В Микито, знов мою пораду ти забув і 
судиш про князів. 
Г До тебе, мій дорогий юний друже, 
приходять усе нові та нові книжки, які 
відкривають безмежні обрії знань. 

11. Відокремлений член є 
обставиною в реченні: 
A  Пішов Гонта, 
похилившись (Т. Шевченко). 
Б  Часом, злякана нами, з дерева з 
шурхотом спурхувала 
птиця (В. Винниченко). 
B Особливе місце в літературі для 
дітей займає поезія, зокрема для 
наймолодших читачів (В. Бичко). 
Г Членом «Гарту» я був і сам, як 
книжковий ілюстратор (О.Довженко). 

6.  Двокрапка між  узагальнювальним 
словом та однорідними членами речення 
ставиться в реченні (розділові знаки 
пропущено) 
А Високі береги зеленувата вода лози усе 
було  залите  гарячим  сонцем. 
Б  І  срібні  сурми  журавлів  сльота  і  
ранки  голубі  все  заплелося  в  тій  дорозі .  
В   І  море  і  озеро  і  широкий  степ  усе  
було  залите  гарячим  маревом. 
Г   Усе  тимчасове  інструкції  слова  і  
гроші. 

12. Визначте речення із вставними 
словами. 
   А  Керувати роботою зможе, 
наприклад, Петренко. 
    Б  Поїзди летять по лінії, наче змії 
вогняні. 
    В  На уроці повторювали другорядні 
члени речення,  зокрема обставини і  
    додатки. 
    Г Усмішка добра, однак сумна.    
 

 
 
 

9-Л клас 
на базі 8 класу 

АГЛІЙСЬКА МОВА 
Section 1. Reading 
Read an e-mail. Mark the following statements as «True» (T) or «False» (F). 



Hi Lucia  
How are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. How 
was the rest of your trip? Did you see any kangaroos? I hope you got home to Mexico City 
OK. Anyway, I have the documents about the new Berlin offices. We’re going to be open 
in three months. I moved here from London just last week. They are very nice offices, and 
the location is perfect. There are lots of restaurants, cafés and banks in the area. There’s 
also public transport; we are next to an U-Bahn (that is the name for the metro here). 
Maybe you can come and see them one day? I would love to show you Berlin, especially 
in the winter. You said you have never seen snow – you will see lots here!  
Here’s a photo of you and me at the restaurant in Sydney. That was a very fun night! 
Remember the singing Englishman? Crazy! Please send me any other photos you have of 
that night. Good memories.  
Please give me your email address and I will send you the documents.  
Bye for now  
Mikel 
1. Mikel and Lucia were friends from school.  
2. They work for a company that sells things. 
3. The new offices are in a very good location. 
4. There is a metro next to the offices. 
5. Mikel has never seen snow before. 
6. Mikel and Lucia had dinner together. 
7. Mikel doesn’t have Lucia’s email address. 
8. Lucia wants to send Mikel some documents. 
Section 2. Use of English 
Choose the correct option (a, b or c). 
1. George is ... than Nick.  
a) tall    b) taller     c) tallest  
2. What time ... Calais tomorrow afternoon?  
a) do the ferry reach  b) is the ferry reaching   c) does the ferry reach  
3. My friend ... lives in Australia is a nurse.  
a) who    b) which     c) whose  
4. I like walking in the park ... hot days.  
a) at     b) on      c) in  
5. Centuries ago, people … animals for food.  
a) transported   b) played     c) hunted  
6. If he ... the lottery, he'll go on a round-the-world trip.  
a) won    b) wins     c) will win  
7. John has to get ... early in the morning.  
a) on     b) up      c) down  
8. The door was locked so I ... go inside.  



a) will be able to   b) wasn't able to    c) can  
9. She often ...to music when she does the housework.  
a) listens    b) listening     c) to listen  
10. We ... at the sports centre every Wednesday afternoon.  
a) are usually meeting  b) usually meet    c) have usually met 
Section 3. Writing 
You want to buy some clothes in an English city. Write an email to your English 
friend, George. 
In your email, 
- Ask George where to buy cheap clothes 
- Ask George how to get there 
- Ask what time the stores stay open. 
Write 25 words or more. 

 
9-І клас 

на базі 8 класу 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

1. Який розділ науки про мову вивчає 
правильне написання слів? 
А морфологія; 
Б орфоепія; 
В орфографія; 
Г синтаксис. 
 

7. Виберіть речення із неправильно 
визначеним підметом. 
А  У майбутнє вдивлялись сотні очей 
Б  Жити – добро робити. 
В  Багато літ минуло з того часу. 
Г  Моя мета – служити народу. 
Д  Сім раз відмір – один відріж. 
 

2. За метою висловлювання 
речення поділяють на: 
А прості, складні; 
Б поширені і непоширені; 
В окличні і неокличні; 
Г розповідні, питальні,спонукальні. 
 

8. Виберіть речення із складеним 
дієслівним присудком      
А У повітрі пахло липовим цвітом.   
Б  Співають ідучи дівчата. 
В  Можна все на світі вибирати, сину, 
вибрати не можна тільки Батьківщину. 
Г  Буду я навчатись мови золотої... 
Д  Він привчався працювати з раннього 
дитинства. 
 

3. Однорідні члени речення — це… 
А члени речення, які відповідають на те 
саме питання, поставлене від того ж 
слова в реченні; 
Б слова в реченні, що вказують на 
ставлення мовця до висловленої думки; 
В слова, що називають особу чи предмет, 
до якого звернена мова; 
Г уточнювальні члени речення. 

9. Що таке неповне речення? 
А речення, у якому граматична основа 
складається лише з підмета або 
присудка; 
Б речення,у якому пропущено головний 
член, що встановлюється із контексту 
або ситуації; 
В речення, у якому пропущено головний 
або другорядний член, що 



 встановлюється із контексту або із 
ситуації; 
Г речення, у якому наявна лише 
граматична основа, але відсутні 
другорядні члени. 
 

4. Якщо узагальнювальне слово 
стоїть після однорідних членів, то 
перед ним ставимо: 
А тире; 
Б кому; 
В двокрапку; 
Г крапку з комою. 
 

     10. Визначте речення з поширеними 
звертаннями (розділові 
знакипропущено).  
А  Дівчата хлопці нумо до роботи!. 
Б  Рятуйте людоньки завтра екзамен. 
В  Самим духом брате ситий не будеш. 
 Г  Рости рости моя пташко мій маковий 
цвіте 
 

5.Поширене звертання є в  реченні  
А  Моя Вітчизно дорога, яка в тобі 
горить снага!  
Б  Україно! Слався нивами, слався 
рідними людьми!  
В  Вийся, жайворонку, вийся над полями, 
розважай людську тугу ти піснями. 
Г Сій, сіваче, в людські груди правди 
вічної зерно. 
 

11. Визначте речення з граматичною 
помилкою. 
А  Моя любов, я вся перед тобою. 
Б  Спасибі вам, діточки, що побачила вас 
укупі за стільки літ. 
В   А в серці тільки ти, єдиний мій, 
коханий. 
Г  Мова рідна, слово рідне, хто вас 
забуває, той у грудях не серденько, 
тільки камінь   має! 
 

6.Між однорідними членами речення  
та узагальнювальним словом 
ставиться  тире в реченні (розділові 
знаки пропущено) 
А   Високі береги зеленувата вода лози 
все було  залите  гарячим  сонцем. 
Б  Все  тимчасове  інструкції  слова  і  
гроші. 
В  Усе  забудеться  морози  і  люта  завія.
  
Г   Усе  я  пізнав  там  і  втрати  зловісні  
і  радість  і  горе  і  спів  солов’я . 
 
 

12. У реченні ”Розтривожена його 
словами, вона довго не могла зімкнути 
повіки” – «розтривожена його 
словами» - це:  
 А  відокремлена обставина;   
 Б  відокремлене означення;  
 В  складений присудок; 
 Г  невідокремлене означення. 
 

 
 

 
 
 
 
 



9 клас 
на базі 8 класу 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

1. В яку історико-археологічну добу людина винайшла знаряддя праці, 
зображені на рисунку? 

А палеоліт 

Б мезоліт 

В неоліт 

Г бронзовий вік 

2. Київ був центром східнослов’янського племінного союзу 
(об’єднання племен) 

А полян. 

Б сіверян 

В древлян. 

Г дулібів. 

3. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, 
пов’язана з діяльністю великого київського князя 

А Ігоря Рюриковича. 

Б Володимира Святославича. 

В Ярослава Володимировича. 

Г Всеволода Ярославича. 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

5. Яку мету переслідував великий князь Ярослав Мудрий, 
заповідаючи синам: 

«Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є 
брати… Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові 
Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість 



мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, 
а В’ячеславу – Смоленськ…»? 

А убезпечити державу від князівських міжусобиць    В упорядкувати систему 
збирання данини 

Б запровадити станово-представницьку монархію      Г ліквідувати удільні 
князівства 

6. Давньоруські мозаїки, фрагменти яких зображено на фото, є 
елементом оздоблення 

А Спасо-Преображенського собору в Чернігові. 

Б церкви святого Пантелеймона поблизу Галича. 

В П’ятницької церкви в Чернігові. 

Г Софійського собору в Києві. 

 

7.  

 
А Битва на Калці 

Б Битва   на Синіх Водах  

В Битва на р. Ворскла  

Г Грюнвальдської битви 

8. Магдебурзьке право регулювало відносини у 
А братствах                      Б воєводствах             В містах               Г монастирях 

9. У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення 
Люблінської унії? 

А «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, 
ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру... обіцяє свої 
литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського...» 

Б «Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... 
Королю держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, 



Белзьку, Холмську й Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці два 
роки...» 

В «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо 
Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із генеральними особами 
мають радитися гетьман про ...всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу не 
починаючи...» 

Г «Ми, Сигізмунд ІІ Август, даною грамотою оголошуємо таке: на 
скликаному цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між князівством 
Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох 
народів...» 

10.  Берестейську церковну унію укладено: 
А 1556 р.             Б 1574 р.            В 1569 р.            Г 1596 р. 

11. Кому з діячів, на думку вчених, «...випала доля “степового короля” – 
людини, яка надала перших організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через 
неповні сто літ його творіння захитає підвалини Речі Посполитої»? 

А   Д. Вишневецькому              Б   П. Конашевичу-Сагайдачному 

В   В.-К.Острозькому               В   І. Сірку 

12.  Якому історичному діячеві історик О. Субтельний дав таку оцінку: 
«...Він дивився на козаків не лише під кутом зору їх особливих станових 

інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він 
об’єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною 
верхівкою України…»? 

А П. Конашевичу-Сагайдачному                  Б Д. Вишневецькому 

В В.-К. Острозькому                                       Г П. Могилі 

13. Під час якої битви Національно-визвольної війни українського 
народу середини XVII ст.  відбувалися події, описані в уривку з історичного 
джерела: 

«І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з 
осади… На раді полковники вирішили навести через річку Пляшову міст, 
переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати 
змогу усьому козацтву вийти з облоги…»? 

А Жовтоводської                          Б Корсунської 

В Зборівської                                Г Берестецької 

14.  «Паланка» – це адміністративно-територіальна одиниця: 
А Слобідської України.                           Б Лівобережної Гетьманщини. 

В Нової (Підпільненської) Січі.             Г Правобережної Гетьманщини 

У завданнях 15 - 16  встановіть послідовність 

15.  Установіть послідовність подій. 
А  Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах. 



Б  Захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм. 

В  Любецький з’їзд князів. 

Г  Битва на річці Калці 

16.  Встановіть послідовність перебування на гетьманській посаді 
наступних гетьманів: 

 

  

 

 

 

 А Б В Г 

У завданнях 17-18 встановіть відповідність 

17.  Установіть відповідність між князем та його діяльністю: 
1.  Володимир 

Мономах 
2.  Ярослав 

Мудрий 
3.  Роман 

Мстиславич 
4.  Данило 

Романович 

 А  Ініціювання Любецького з’їзду князів 
 Б  Утворення Галицько-Волинської держави 
 В  Створення перших писаних законів 

України-Русі 
 Г  Заснування Галицької православної 

митрополії 
Д  Брав участь у битві на р. Калці 

18. Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її 
наслідком. 

1.  Володимир 
Мономах 

2.  Ярослав 
Мудрий 

3.  Роман 
Мстиславич 

4.  Данило 
Романович 

 А  Ініціювання Любецького з’їзду князів 
 Б  Утворення Галицько-Волинської держави 
 В  Створення перших писаних законів 

України-Русі 
 Г  Заснування Галицької православної 

митрополії 
Д  Брав участь у битві на р. Калці 

19.  Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її 
наслідком. 

1 ухвалення Гадяцьких пунктів А знелюднення частини 
Правобережної України, руйнація 
козацької столиці 

2 Чигиринські походи турецько-
татарських військ 

Б початок війни 
Московського царства проти 
Гетьманщини    

3 укладення Андрусівського 
договору   

В поділ території 
Гетьманщини між Річчю 
Посполитою та Московським 
царством 



 

У завданнях 19-20 наведені твердження скомбіновано в СІМ варіантів 
відповідей, 

серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ 
 

19.  Які київські князі здійснювали походи на Константинополь? (три 
правильні відповіді) 

           1. Аскольд 

           2. Олег 

           3. Ігор 

           4. Ольга 

           5. Святослав 

           6. Володимир Великий 

           7. Ярослав Мудрий 

20. Вкажіть провідників козацько-селянського повстання 1637–1638 рр. 
(три правильні відповіді) 

1. Криштоф Косинський 

2. Яків Острянин 

3. Павло Павлюк 

4. Северин Наливайко 

5. Іван Гонта 

6. Дмитро Гуня 

7. Тарас Федорович (Трясило) 

 
9-Х  

на базі 8 класу 
ХІМІЯ 

Завдання 1 
У завданнях 1-20 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  
1. Позначте найпоширеніші елементи земної кори: 
А. Si, Ca, P, O                                    В. Na, Ca, Fe, Cl 

4 підписання Віленського 
перемир’я   

Г пошук Б. Хмельницьким 
нових союзників у боротьбі з 
Річчю Посполитою 

 Д перехід Лівобережної 
Гетьманщини під 

протекторат Османської 
імперії 



Б. Al, Fe, Si, O                                   Г. Fe, Si, Ca, Mg 
2. Укажіть число атомів у 2 г озону: 
А. 0,65 ⋅ 1023          Б. 0,75 ⋅ 1023         В. 0,85 ⋅ 1023             Г. 0,95 ⋅ 1023 
3. Укажіть молярну масу газу, якщо маса 1 л цього газу при н.у. дорівнює 
 1, 52 г: 
А. 17  г/моль                                       В. 102 г/моль 
Б.  34  г/моль                                       Г.  68  г/моль 
4. Виберіть ряд, який містить тільки кислотні оксиди: 
А. SiO2, CO2, MnO, CrO                     В. NiO, CuO, SO2, MnO  
Б. P2O5, Mn2O7, CrO3, TeO3                Г. CaO, Mn2O7, P2O3, Cr2O3 
5. Укажіть процес повільного окиснення, який позитивно впливає на природні 
ресурси: 
А. Ржавіння заліза                              В. Гниття, тління 
Б. Бродіння                                         Г. Самозаймання торфу 
6. Визначить відносну густину (н.у.) бутану С4Н10 за повітрям:  
А. 2,5                         Б. 2                         В. 3                     Г. 2,8 
7. Розрахуйте кількість речовини (моль) азоту об’ємом 33,6 л (н.у.): 
А. 3,36                       Б. 28,00                  В. 1,50                Г.  1,07 
8. Розрахуйте масову частку Оксигену у сполуці Cu2(OH)2CO3: 
А. 0,36                       Б. 0,14                    В. 0,22                Г.  0,86 
9. Виберіть тип реакцій, до якого належить взаємодія кислот з основами: 
А. заміщення                                               В. розклад  
Б. нейтралізації                                           Г.  гідроліз 
10. Зазначте речовину, при розкладанні якої можна добути кисень: 
А. H2O     Б. CO2             В. Na2CO3                Г. KCl  
11. Виберіть твердження в якому кисень згадується як проста речовина: 
А. Газ без кольору, запаху та смаку 
Б. Входить до складу оксидів 
В. Має порядковий номер вісім у періодичній системі  
Г. Має значення валентності, яке дорівнює 2 
12. Виберіть пару сполук, які будуть взаємодіяти: 
А. Al та Na                                        Г.  S та H2O 
Б.  K2O та H2SO4                                                                  
В. HCl та SO3 
13. Виберіть реакцію, у результаті якої можна одержати кальцій сульфат: 
А. CаO + SO2 → 
Б. Cа(OH) 2 + SO2 →                                                
В. Cа + H2SO4 → 



Г.  Cа + H2S→ 
14. Виберіть газ з відносною густиною за воднем, яке дорівнює 8: 
А. CO          Б.  NO2              В. CH4                    Г. N2                                                                             
15. Виберіть сполуку, у якій валентність Сульфуру дорівнює 4: 
А. SO3         Б.  Na2SO4         В. SO2                 Г.  H2S    
16. Виберіть ряд, який містить тільки кислоти: 
А. SiO2, Н 2CO3, CаO                     В. NaOH, CO, H 2SO3,  
Б. Н 3PO4, Mn2O7, Al 2O3,               Г. H 2CO 3, H 3PO4, HNO3 

17. Назвіть елемент, який розміщений у 4 періоді, VIIв групі: 
А. S        Б.  Na        В.Mn               Г.  Br 
18. Обчисліть масу (в грамах) 3 моль крейди :    
   А. 100        Б.  450       В. 300              Г. 200 
19. Обчисліть масову частку карбону в метані СН4 (у відсотках): 
       А. 10        Б.  75       В. 40              Г. 12 
20. Визначте формулу складної речовини: 
       А. Н 2CO3    Б. Са      В. О2                  Г. Н2  
Завдання 2    
Завдання 1-4 мають на меті встановлення відповідності.  

1.Установіть відповідність між атомом хімічного елемента та його нуклонним 
числом: 

    1. Na                               А.12 
    2. O                                                        Б. 42 
    3. N                                  В. 23 
    4. С                                   Г.  16 

                                                    Д. 14 
2. Установіть відповідність між хімічною формулою оксиду та валентністю 
елемента: 
хімічна формула            валентність Хлору 
    1. NaClO                               А.VІ 
    2. NaClO2                                                  Б. V 
    3. NaClO3                              В. ІІІ 
    4. NaClO4                              Г.  І 
                                                  Д. VІІ 
3. Установіть відповідність солі основі та оксиду, що її утворили: 

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  



         сіль                          основа та оксид 
    1. CuSO4                      А. Fe(OH)2   N2O5  
    2. Fe(NO3)2                               Б. Al(OH)3   P2O5 
    3. MgCO3                     В. Fe(OH)3   NO2 
    4. AlPO4                       Г. Cu(OH)2   SO3 
                                         Д. Mg(OH)2  CO2 

4. Установіть відповідність формули сполуки класу неорганічних сполук, до якого 
вона належить: 
    1. Н 2SO4                      А. основа  
    2. Fe(NO3)2                                Б. кислота 
    3. MgO                          В. середня сіль 
    4.Ва(ОН) 2                     Г. амфотерний оксид 
                                          Д. основний оксид 
 

9-Х  
на базі 8 класу 

БІОЛОГІЯ 
1. За умовами освітлення рослини поділяють на: 

А) Світлолюбні, тіньолюбні 

Б) Тіньолюбні, світлолюбні, напівзанурені 

В) Світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні. 

2. Кисень в атмосферу потрапляє в наслідок такого життєвого процесу в організмі 
рослини як: 

А) транспірація 

Б) розмноження 

В) фотосинтез 

Г) транспорт речовин. 

3. Система дуже довгих та розгалужених мікроскопічних ниток, які знаходяться у 
грунті. 

А) міцелій 

Б) гіфи 

В) мікориза 

Г) плодове тіло. 

4. Лишайники можуть розмножуватися: 

А) вегетативно 

4.  

1.  
2.  
3.  
4.  



Б) нестатево 

В) статево 

Г) вони не розмножуються. 

5. Як називається інстинкт повернення додому? 

А) імпритинг  

Б) хомінг 

В) міграція 

Г) адаптація. 

6. Вперше нервова система виникла у? 

А) губок 

Б) кишковопорожнинних 

В) комах 

Г) червів. 

7. Оберіть з переліку продуценти: 

А) Яблуня 

Б) Орел 

В) Ріпак 

Г) Люцерна. 

8. Зовнішній шар клітин називається: 

А) мезодерма 

Б) ентодерма 

В) екзодерма 

Г) зигота. 

9. Виберіть комах з неповним перетворення: 

А) коник 

Б) капустянка 

В) бджола 

Г) жук-плавунець 

10. У рептилій шкіра (1) та вкрита (2)? 

А) Суха, роговими лусками 

Б) Волога, слизом 



В) Суха, плакоїдною лускою 

Г) Волога, кутикулою. 

11. Процес відновлення організмом втрачених або ушкоджених частин називається? 

А) Поліембріонія 

Б) Регенерація 

В) Зигота 

Г) Гермафродитизм. 

12. Орган рівноваги розташований у: 

А) Середньому вусі 

Б) Зовнішньому вусі 

В) Слуховій трубі 

Г) Внутрішньому вусі. 

13. У гіпоталамусі знаходиться центр: 

А) Терморегуляції 

Б) Рівноваги 

В) Смаку 

Г) Болю. 

14. Що є прикладом безумовного рефлексу? 

А) Виділення слини при спогаді про їжу 

Б) Виділення слини при знаходженні їжі на язиці 

В) Виділення слини при відчутті запаху їжі 

Г) Виділення слини при перегляді фотографій з їжею. 

15. Нефрон – структурна і функціональна одиниця: 

А) легенів 

Б) шкіри 

В) нирок. 

16. Клітини крові, що беруть участь в утворенні імунітету: 

А) лейкоцити 

 Б) тромбоцити 

В) еритроцити 

Г)  пластиди. 



17. На скільки гілок поділяється лівий бронх? 

А) 2 

Б) 4 

В) 3 

Г) 5. 

18. Який із проявів ВНД є у людини, але відсутній у тварин? 

А) конкретне мислення 

Б) пам'ять 

В) абстрактне мислення 

Г) перша сигнальна система. 

19. Який гормон діє протилежно інсуліну? Це: 

А) тироксин 

Б) глюкагон 

В) трийодтиронін 

Г) тимозин 

Д) адреналін 

Е) тестостерон. 

20. Акросома виконує функцію: 

А) містить енергію, потрібну для руху джгутика 

Б) забезпечує рухливість сперматозоїда 

В) містить спадкову інформацію 

Г) розчиняє оболонку яйцеклітини. 

10-Л 
на базі 9 класу 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

1.Позначте розділовий знак, який 
ставлять перед прямою мовою, що 
стоїть після слів автора 
А кома                           В двокрапка 
Б крапка                        Г крапка з комою 

7. Укажіть, які твори фольклору не 
належать до пісень про родинне життя 
А русальні пісні            В колискові пісні 
Б весільні пісні             Г поховальні пісні 

2. Позначте речення з прямою мовою 
(розділові знаки пропущено) 
А Десь є там яр у глибині полів… 
Б Сивобородий  буркотів  Мужній дух, а 
терпіння не вистачає. 

8. Укажіть назву віршів І. 
Величковського, у яких початкові 
літери складаються в певне слово. 
А акровірш                  В вірш 
одноголосий 



В Усі ми знаємо врочистий епічний тон 
наших дум. 
Г  М.В.Гоголь говорив  що народні пісні 
для України – все  і поезія й історія і 
батьківська могила… 

Б рак літеральний       Г вірш – ехо 

3. Позначте складносурядне речення 
А Грім не гряне – ледачий не встане. 
Б Краще з розумним сваритись, ніж з 
дурнем миритись. 
В У лісі вовки виють, а на печі страшно. 
Г Не кожен той друг, хто тобі 
всміхається. 

9.Укажіть напрям творчості Г. Квітки 
-Основ’яненка 
А бароко                В реалізм 
Б романтизм        Г сентименталізм 

4. Позначте сполучник сурядності 
А  щоб                В  коли 
Б  тому що         Г  або 

10. Укажіть ім’я самодержця, який, за 
висловом автора, в поемі «Сон» 
«розпинав нашу вдову Україну»  
А Петро І              В  Олександр І 
Б  Катерина ІІ      Г  Микола І 

5. Позначте складнопідрядне речення 
А Десь із туману, з прозорої хмари 
дивиться давня Вкраїна. 
Б І дихає ягня на пальчики рожеві, і 
крихітний Ісус всміхається вві сні. 
В Діалект, а ми його надишем міццю 
духу і огнемлюбови… 
Г Я ридаю, як згадаю діла незабутні дідів 
наших. 

11. Укажіть справжнє ім’я Марка 
Вовчка 
А  Лариса Квітка-Косач 
Б  Марія Вілінська 
В  Ольга Косач-Драгоманова 
Г  Ганна Барвінок 

6. Позначте речення з непрямою 
мовою (розділові знаки пропущено) 
А Той дивується Якийсь нерозумний 
купець! 
Б Синиця славу розпустила  що хоче 
море запалить… 
В Надзвичайна мова наша є таємницею. 
Г Отже  Шевченко замість пензля взявся 
за слово. 
 

12. Кому Т.Шевченко присвятив поему 
«Катерина»  
А П. Кулішеві 
Б Є.Гребінці 
В К. Брюллову 
Г В. Жуковському 

10 клас 
на базі 9 класу 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
Task 1. Choose the correct option (a, b, c or d). 
1) The boy  ____ cake when his mother came into the room. 
                  a was eat 
                  b eats 
                  c was eating 
                  d has eating 
2) Latin ____ compulsory in Irish schools.       
                 a used to be 
                 b would be 
                 c has 



                 d has been 
      3) She ____ with her friends on Facebook™ everyday.    
                  a is communicating 
                  b communicates 
                  c will communicating  
       4) I ____ to Peru on holiday next month.      
                 a am flying  
                 b flying 
                 c am go flying 
                 d will flying 
       5) Oxfam is a charity ____ tries to find lasting solutions to poverty. 
                a who 
                b which 
                c it 
       6) I’ve received 33 emails  ____ .       
                 a on Friday 
                 b yesterday 
                 c two days ago 
                d this week 
    7) The first reality TV show ____ in Sweden in 1997.      
                a showed  
                b shown 
                c is shown 
                d was shown 
      8) If my new company is successful, I  ____ employ people to help me.   
                 a will 
                 b be able to 
                 c will be able to 
                d will able to 
      9) I mostly ____ my friends via email.     
                 a get on well with 
                 b have in common  
                 c keep in touch with 
   10) He ___ his exam because he didn’t study.    
                  a failed 
                  b passed 
                  c missed 
                  d fell 
   11) She’s very successful. Her ___ has risen a lot in the past few years.   
                 a money 
                 b salary 
                 c job 
                 d earnings 
    12) I am very ___ in old cars.        
            a keen 
            b interesting 
            c interested 
            d fond 
 



Task 2. Read a letter about accommodation and for questions 1 to 10, choose the 
correct option. 

Hi Ellie, 
I’m so pleased you can come surfing in August! Paul, Rose and Kevin are coming 

too, so there will be five of us. We’ve decided to return to New Sands for a couple of days, 
because the surf board hire is so cheap there. I’m starting to think about accommodation. 
We won’t camp again after last year! I hated staying in a tent in all that rain! 

Kevin wants to hire a caravan. There are some nice ones with 3 bedrooms, showers 
and cooking facilities. The problem is, none of the caravan parks take short bookings in 
the summer. The minimum stay is a week. It’s a shame because there are several nice 
parks near the beach. 

There’s a hostel for young people in New Sands. It’s the cheapest option after 
camping, and there’s a big kitchen and dining room where we can cook. The problem is, 
accommodation is in dormitories and I don’t really want to sleep with strangers. 

There are a few guest houses in New Sands. Some have triple rooms, so we only 
need to book two rooms. We’ll have to book soon if we choose that option, because many 
guest houses are already full. The hotels in New Sands are too expensive, although I’d 
love to stay at the Sunrise Pavilion with its large pool! 

The final option is to rent a cottage. I found one. It has three bedrooms – a double, a 
single and a twin, so two of us would have to share a bed! There’s a big kitchen diner with 
a microwave, washing machine and dishwasher. The living room has a TV and DVD 
player. There’s just one bathroom, but there’s a separate WC. There’s a nice garden too. 
The problem is, it’s 5 miles from the beach. 

Let me know which option you prefer. 
Cheers, 
Natalie 

1. The friends want to stay in New Sands for ... 
a. a week 
b. a week and a half 
c. less than one week 

2. Last year the friends stayed in a ... 
a. tent 
b. caravan 
c. youth hostel 

  
3. Last year the friends had problems with ... 

a. the weather 
b. the transport 
c. their surf boards 

4. The problem with the caravan park is that ... 
a. all the caravans are fully booked 
b. there are not enough beds for everyone 
c. caravans are only available for at least one week 

5. Natalie doesn’t want to stay in the youth hostel because ... 
a. too expensive 
b. she can’t cook her own meals 



c. she doesn’t want to share a room with people she doesn’t know 
6. The guest houses ... 

a. are fully booked 
b. still have some free rooms 
c. don’t have rooms for three people 

7. The Sunrise Pavilion ... 
a. costs too much 
b. has no rooms available 
c. does not have a swimming-pool 
8. The cottage that Natalie found ... 
a. doesn’t have a toilet 
b. has one room with two beds 
c. doesn’t have a room with only one bed 
9. In the cottage the ... 

a. bathroom is outside 
b. shower and the WC are in the same room 
c. cooking area and dining area are in the same room 

10. The problem with the cottage is its ... 
a. size 
b. price 
c. location  

10-А 
на базі 9 класу 

МАТЕМАТИКА 
№ 
п/п 

Зміст     завдання А Б В Г 

1 Обчисліть: 43 1 *
9

64 33 1 * 1 ( 4)
9 13

− −  60 -60 10 інша  
відповідь 

2 Розв`яжіть систему рівнянь: 
2 22 9;

2 5.
x xy y

x y
 − + =


− =
 

(2;-1) 
(8;11) 

(2;8) 
(-1;11) 

(2;1) 
(8;11) 

інша  
відповідь 

3 Знайдіть область визначення функції: 
22 x xy

x
− −

=  

(-2;1) ( 2;0)
(0;1)
− ∪  [ )2;0− ∪  

( ]0;1  
інша  
відповідь 

4 Дві бригади. Працюючи разом, зорали 
поле за 6 днів. За скільки днів може зорати 
поле кожна бригада, працюючи 
самостійно, якщо другій бригаді на це 
потрібно на 5 днів менше, ніж першій? 

 
15 і 
2 

 
15 і 10 

 
2 і 10 

 
інша  
відповідь 

5 Запишіть нескінченні періодичні дроби у 
вигляді звичайних та обчисліть значення 
виразу  0,2(3) – 0,(15) 

 
127
330

 
 
127
300

 
 
1 

 
інша  
відповідь 

6 Знайдіть точки параболи, що є графіком 
функції у = х2 – 2х – 4, у яких абсциси і 
ординати рівні між собою. 

 
(4;4) 
(-1;-1) 

 
(4;-1) 
(-1;4) 

 
(1;1) 
(4;4) 

 
інша  
відповідь 

7 Знайдіть довжину медіани АМ трикутника 5 25 4 інша  



АВС, якщо А(5;-1) В(-4;3)  С(6;1) відповідь 
8 У прямокутнику перпендикуляр, 

опущений з вершини на діагональ, поділяє 
її на відрізки завдовжки 4см і 9см. 
Знайдіть площу прямокутника. 

 
 
78см2 

 
 
87см2 

 
 
80см2 

 
 
інша  
відповідь 

9 У рівнобедреному трикутнику висота, 
проведена до бічної сторони, поділяє її на 
відрізки завдовжки 8см і 5 см, рахуючи 
від вершини кута при основі. Знайдіть 
площу трикутника. 

 
90см2 

 
78см2 

 
80см2 

 
інша  
відповідь 

 
10-І  

на базі 9 класу 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

1. У якому реченні не допущено 
пунктуаційної помилки: 
А  «Наші діти - вчив Макаренко, - це 
майбутні творці історії».   
Б  «Три біди є у людини: смерть, старість і 
погані діти,» - говорить українська 
мудрість. 
В  «Мамо, - питаю, - то льони цвітуть»?   
Г Чується немолодий голос хазяйки: «Та 
двері, двері зачиняйте!» 

7. Після речення Цвітуть 
яблуні… треба поставити кому, якщо 
серед варіантів його продовження 
вибрати 
А  пахнуть билі гречки. 
Б  прийшов травень. 
В  значить справжня весна. 
Г  вишні ж уже відцвіли. 
Д  розносяться пахощі навколо. 
 

2. У яких  реченнях  допущено 
пунктуаційну помилку: 
    А «Еге,- подумав Остап, - так ось воно 
що!» 
    Б  «Добридень, Жане, – привітався з 
свого почесного місця Антон. – Що 
снилось?» 
    В  «Хто знайшов колосок? - спитав 
півник». 
    Г  «Мамо, - каже старший брат, - ходімо 
додому!» 
 

8.Між частинами безсполучникового 
складного речення треба поставити 
тире в рядку (розділові знаки 
пропущено) 
А  На Балатоні осінь золота пливе в 
повітрі сива павутина. 
Б  Друзі розповіли подробиці втеча 
готувалася давно. 
В  Віз ламається чумак розуму 
набирається. 
Г  Усе ясно великого бажання вчитися та 
не маєш. 
Д  Вихід із становища один потрібні 
негайні енергійні заходи. 

3. Знайдіть складне речення.  
А  Обважніле гілля дерев, зелень кущів, 
картоплі — все ніби порозбухало водою (О. 
Гончар). 
Б  За селом шелестіли хліба і пахло 
полином (А. Головко). 
В  Ясне сонце геть підбилося вгору, 
розсіває своє золоте марево по зеленій 
долині (Панас Мирний). 
Г  У зелених заплавах ховалися ситі крижні 
й не полохані мисливськими пострілами 

9. Між частинами безсполучникового 
складного речення треба поставити 
двокрапку в рядку (розділові знаки 
пропущено): 
А  Весна іде красу несе. 
Б  Я знаю мова мамина свята. 
В  Боятися вовків у ліс не ходити. 
Г  Не штука ганьбити штука ліпше 
зробити. 
Д  Будеш сіяти з сумом вродить печаль. 
 



кулики (М. Чабанівський). 
Д  Квітчає парк падучим листом карнизи, 
ліхтарі, дроти, встилає килимом барвистим 
бульвари, вулиці, мости (І. Вирган). 

 

4. Знайдіть речення, у якому перед 
сполучником «і» потрібно ставити кому 
(розділові знаки пропущено): 
А  Коні бігали без вершників і Половці не 
впізнавали один одного (Ю. Яновський). 
Б  У полях диміла місячна курява і тихим 
посвистом бриніли жита й пшеничні 
ожереди (М. Стельмах). 
В  Сіявся дрібний дощ і зразу замерзав на 
кущах, на траві, на деревах (О. Донченко). 
Г  На річці бухикнуло весло і злякано 
пискнув кулик (М. Стельмах). 
Д Вже листопад підкрався з-за дубів і гай 
знімає золоту перуку (Л. Костенко). 

10. Складним із сполучниковим і 
безсполучниковим зв’язком є речення 
А  Небо прорізали вогняні стріли, ударив 
грім, на пильних дорогах знявся вихор. 
Б  І пригадалося йому дитинство: над 
водами хиляться лози, лелека пливе в 
висоті. 
В  Не щебече соловейко в лузі над 
водою, не співає чорнобрива, стоя під 
вербою. 
Г  Скрізь, де пройшов дощ, свіжо — 
нарешті дочекалися прохолоди й поживи 
землі. 
Д  Кажуть люди: пальцем торкнеш 
ластів’яче гніздо — птиця одразу покине 
ваш двір. 
 

5. Знайдіть складне речення, у якому 
допущено пунктуаційну помилку: 
А  Друзі, висівайте доброту, бо вона, як 
хліб, потрібна людям (Д. Луценко). 
Б  Земля тремтить у млості, і ронить 
пелюстки, і невідомі гості злітаються в 
садки (М. Рильський). 
В  Навкруг рясні стоять сади, платани і 
каштани, та шелест верб у пам’яті не тане 
(М. Рильський). 
Г  Існує ще й таке правило: вітаючись і 
прощаючись з людьми, малознайомими або 
незнайомими, слід уникати скорочених 
форм вітань і прощань (А. Коваль). 
Д  В глибокому яру ніби в’ється 
оксамитовий зелений пояс, на котрому 
блищать ніби вправлені в зелену оправу 
прикраси з срібла (І. Нечуй-Левицький). 

11. Складним із підрядним і сурядним 
зв’язком є речення 
А  На білу гречку впали роси, веселі 
бджоли одгули, замовкло поле стоголосе 
в обіймах золотої мли. 
Б  Коли тебе в саду стрічаю, сад квітне 
знову і цілий світ пісні вплітає в твою 
розмову. 
В  Тим часом обважнілі садки півдня 
осипались абрикосами, 
земля вже ними була встелена, що й ніде 
ступити. 
Г  Там повен двір любистку, цвітуть такі 
жоржини, і вишні чорноокі стоять до 
холодів. 
Д  Здоровенний дуб розлігся, 
розширився своїм кострубатим гіллям, 
так що аж темно під ним. 
 

6. Знайдіть складнопідрядне речення.  
А  Над берегом послався невеликий, густо 
зацвічений білою ромашкою луг (В. 
Козаченко). 
Б  Неволя, як той чад, задурманила людям 
голови (Панас Мирний). 
В  Межи зеленими килимами біліє гречка, 
наче хто розіслав великі шматки полотна 
білити на сонці (М. Коцюбинський). 

12. Укажіть складнопідрядне речення з 
послідовною підрядністю 
А  Ми дивились довго, як хмаринка тане, 
як синіє синь, як колише вітер струни 
павутинь (М. Рильський). 
Б  Чи буде ясно, чи будуть грози, чи 
прийде часом якась наруга, ти не 
зіб’єшся в своїй дорозі, не скривдиш 
жінки, не зрадиш друга (В. Гуртовенко). 



Г  Гаснуть у плавнях комети, тихо вмирає 
на заході ніч (А. Малишко). 
Д  Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і 
коси золоті зоря вплітала в трави (В. 
Сосюра). 
 

В  Я готовий повірити в царство небесне, 
бо не хочу, щоб в землю ішли без сліда 
безіменні, святі, незрівнянно чудесні, 
горді діти землі, вірні діти груда (В. 
Симоненко). 
Г  Коли ми йшли удвох з тобою вузькою 
стежкою по полю, я гладив золоте 
колосся, як гладить милому волосся 
щаслива, ніжна наречена (Д. Павличко). 
 

 
 

10-І 
на базі 9 класу 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

1.   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вкажіть назви українських земель, що входили до Австрійської імперії від 
кінця ХVІІІ ст. 
А  Волинь, Київщина, Поділля                                           Б   Західна Волинь і Поділля 
В  Північна Буковина, Східна Галичина, Закарпаття        Г   Західна Галичина і 
Волинь 
 
3.  Внаслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ 
в Австрійській імперії: 
      А     змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької 
церкви;  



      Б      Галичина та Закарпаття об'єднувалися в край - Королівство Галіції та 
Лодомерії;    
      В     українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті; 
      Г      посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів. 
 
4.  Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., в 
основі якого – духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до 
національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, – це 
                       А реалізм               Б класицизм            В романтизм        Г модернізм 
 
5. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання: 
      «Бувають в історії народів дати, які  немовби розривають надвоє  їх життя й 
кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку 
історичну дату - це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського 
національного відродження - невеличка книжка, од якої початок нового 
українського письменства рахуємо...» Про який твір йдеться? 

А  «Сад божественних пісень» Г. Сковороди; 
Б  «Енеїда» I. Котляревського; 
В  «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; 
Г «Кобзар» Т. Шевченка. 

 
  6.  Вкажітъ, які наслідки для України мали події російсько-турецької війни 
1828-1829 pp.: 

A кошовий отаман Задунайської Ciчi Й.Гладкий перев1в козак1в у межі Pociйськoi 
держави; 

Б до Pocii відійшла Бессарабія, у трьох повітах якої проживали українці; 
B Україна й Рос1я  дістали вихід до Чорного моря; 
Г турецько-татарської загрози більше не icнувалo i царський уряд вирішив 

повністю знищити Запорозьку Січ.  
 
7.  Яке з поданих нижче тверджень є правильним? 

А   у травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган - 
Головну Руську Раду на противагу польській Центральна paдi народовій; 

Б   демократизація суспільного життя iмперії під час революції 1848-1849 рр. 
сприяла виданню Я. Головацьким  альманаху «Русалка Дністровая»; 

В   внаслідок утисків влади, в парламенті імперії, скликаному в липні 1848 р.,  
украї'нц1 не мали жодного депутата, це спричинило Льв1вське збройне повстання; 

Г  під проводом Л. Кобилиці «холерні бунти» селян Закарпаття впродовж 1848-
1849 pp. набули орган1зованого характеру; учасниками було висунуто тільки 
економічні вимоги. 
 
8.   Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини XIX ст.? 
1)   заснування Кирило-Мефодіївського братства; 
2)   реформи Mapii-Терезії та Йосифа II в Австрійській  імперії; 
3)   видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»; 
4)   спорудження залізниці від Балти до Одеси; 
5)   утворення «Товариства об'єднаних слов'ян»; 
6)   скасування панщини на західноукраї'нських землях; 
7)   впровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти. 



                               А   1,2,4,5;    Б   2,4,6,7;     В  1,3,5,6;     Г  2,4, 5,7 
 
9.  Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися 
під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імпepії? 
1. Формування високого рівня концентрації виробництва. 
2. Завершения промислового перевороту. 
3. Поглинення іноземного капіталу національним. 
4. Формування ринку вільнонайманої праці. 
5. Подолання селянського малоземелля та безземелля. 
6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства 

А  1,4, 5           Б  2, 3, 6        В  1, 2,4        Г   3, 5, 6 
 
10. Позначте провідні галузі промисловості західноукраїнських земель у другій 
половині XIX ст.:      
A вугледобувна, гірничорудна, металургійна, цукрова                 
Б  лісопильна, нафтодобувна,  солевидобувна, вугледобувна,  видобування 
озокериту;        
B  вугледобувна, гірничорудна, металургійна, текстильна, бавовняна, цукрова;           
Г  лісопильна, нафтовидобувна. солевидобувна, видобування озокериту 
 
11.  У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»? 
А 1849 р.               Б 1868 р.           В 1875 р.         Г 1892 р. 
   
  12. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні  є 
правильним? 

 «Напівлегальні об’єднання української інтелігенції…відновили свою діяльність 
у…роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу…1897 року за ініціативи..,було 
засновано ЗУБО»      
А    громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича; 
Б    товариства, 80-х, Товариство українських поступовців, М. Грушевського; 
В    братства, 90-х, Братство тарас1вц1в, Б. Грінченка; 
Г    партії, 90-х, Русько-Українська радикальна партія, I. Франка. 
 
13.  Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ-
поч. ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення? 
А репатріація          Б еміграція                            
В депортація           Г евакуація  
 
 
 
 
14.  Вкажіть портрет діяча, з іменем якого повязано створення Русько-
Української Радикальної партії (РУРП) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 А                         Б                              В                               Г 
  

У завданнях 15 - 16  встановіть послідовність 
 
15. Установіть послідовність появи цитованих документів. 
А   «…Видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і 
взагалі для першопочаткового читання народу, припинити…» 
Б   «Божою милістю Ми, Олександр Другий… оголошуємо, що кріпосні люди 
отримають повні права вільних сільських обивателів…» 
В  «Віднині держава наша носитиме назву «Австро-Угорської»»  
Г   «…не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу… будь-яких 
книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою;…припинити 
видання газети “Киевский телеграф”... » 
 
16. Розташуйте    історичні    події    в    правильній    хронолопчній 
послідовності:   
А створення у Києві  «Української громади»;     
Б повстання чугуївських військових поселенців                                                                         
В створення « Братства тарасівців»; 
Г «похід у Таврію за волею»; 

 
У завданнях 17-18 встановіть відповідність 

 
17. Встановіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила 
перед собою 
1 «Південне 
товариство» 
декабристів 

А   установлення конституційної монархії, 
запровадження громадського самоврядування, 
розбудова Росії як федеративної держави 

2  Кирило-Мефодіївське 
братство 

Б   повалення самодержавства шляхом військового 
перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії 
унітарною республікою 

3  «Руська трійця» В   піднесення національної свідомості українців 
Галичини, перетворення народної мови на літературну, 
пропаганда єдності українського народу 

4  Головна Руська Рада Г   знищення царизму, утвердження демократичних 
прав і свобод для всіх громадян, створення федерації 
християнських слов’янських республік 

 Д   розширення сфери вжитку української мови, поділ 
Галичини на дві провінції – Західну (польську) та 
Східну (українську) 



 
18. Встановіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його 
біографії 

1 В. Каразін А  етнограф, укладач збірок українських 
народних пісень, перший ректор Київського 

і  2 М. Остроградський Б  винахідник, агроном і метеоролог, ініціатор 
відкриття Харківського університету 

3 М. Максимович В  математик, член Петербурзької, Паризької, 
Римської та Туринської академій наук 

4 М. Костомаров Г  етнограф, автор українського фонетичного 
правопису, першого українського історичного 

   Д  історик, автор праць з історії козацтва, член 
Кирило-Мефодіївського братства 

 
У завданнях 19-20 наведені твердження скомбіновано в СІМ варіантів відповідей, 

серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ 
 
19.  Що із зазначеного є прикладом культурного життя на українських землях 
у другій половині XVI ст.? 
1   заснування Києво-Могилянської колегії 
2   створення Пересопницького Євангелія 
3   заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії 
4   створення козацьких літописів 
5   заснування Глухівської співочої школи 
6   видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря» 
7  відновлення ієрархії православної церкви 
 
20.  Які з тверджень стосуються Володимира Антоновича? 
1  землевласник і меценат, перший голова Південно-Західного відділу  
Російського географічного товариства 
2 один з ініціаторів «нової ери». Йому належала також ініціатива переїзду                      
М. Грушевського до Львова 
3 автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу – «Історії 
України-Руси» 
4  лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування 
5  видавець першого українського політичного часопису «Громада» в Женеві 
6  був професором Львівського університету 
7 очолював Товариство греко-католицьких священиків 

 
 

10-Х 
на базі 9 класу 

ХІМІЯ 
1. Продовжити речення « Молекула метану має форму…», обравши відповідний 
термін з переліку: 
 А. зигзагу;   Б. кульки;   В. тетраедру;  Г. невизначену. 



2. Сполука, яка має формулу C5H8 має назву: А. Пентан; Б. Пентин; В. Пентанол; Г. 
Пентен 
3. Густина пропану за киснем дорівнює:  А. 3,75; Б. 2,75; В. 1; Г. 5,25. 
 4. Молекулярна маса сполуки, яка має структурну формулу Н3С – ( СН2 )2 – СН = СН – 
СН3 , дорівнює:   А.  70; Б. 84; В. 43;  Г. 74. 
5. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів, їх формулами    та відносними 
 молекулярними масами: 
 А. Бутин   1. С2Н4  I. 54 
 Б. Гексен   2.С2Н2              II. 28  

 В.Етилен   3. С4Н6  III. 84 
 Г. Етин    4. С6Н12              IV. 26 
6. Масова частка Карбону в молекулі метану дорівнює: А. 50 %; Б. 75 %;  В. 25 %;  Г. 
30 %. 
7. При повному хлоруванні етилену використовується хлор кількістю: А. 1 Моль; Б. 2 
Моль; В. 3 Моль; Г. 4 Моль. 
8. Установіть відповідність між вихідними речовинами, продуктами  реакцій та типами 
даних реакцій: 
 А. С2Н2 + Cl2   1. СО 2 +Н2О   I. Хлорування 
 Б. С2Н4 + Н2О             2. ( - СН2 – СН2 ) n   II. Гідрування 
 В. п С2Н4              3. С2Н5ОН    III. Окиснення 
 Г. С5Н10 + О2   4. С2Н2Cl2   IV. Полімеризація 
9. Для повного окиснення 5 л етану використано повітря об’ємом: А. 17,5 л;  Б. 25 л; 
 В. 87,5 л; Г. 10 л. 
10.Для одержання 0,5 кг хлороетену  з ацетилену використано хлороводень об’ємом: 
 А. 358,4 л;        Б. 179,2 л;        В. 716,8 л;        Г. 189,6 л. 

10-Х 
на базі 9 класу 

БІОЛОГІЯ 
І рівень  
Виберіть одну правильну відповідь: 

1. Який генеративний орган у голонасінних рослин: 
    А) сорус; 
    Б) плід; 
    В) шишка; 
    Г) квітка. 

2. Який тип тварин має сліпо замкнену травну систему (без задньої кишки)? 
   А) кільчасті черви; 
   Б) круглі черви; 
   В) плоскі черви; 
   Г)  членистоногі. 

3. Які види рецепторів знаходяться в сітківці? 
А) терморецептори; 
Б) механорецептори; 



В) фоторецептори; 
Г) хеморецептори. 

4. Яка частина статевих клітин є носієм генетичної інформації?        
А) рибосоми; 
Б) ядро; 
В) цитоплазма; 
Г) мітохондрії. 

5. Результатом розвитку яйцеклітини є утворення: 
А) чотирьох яйцеклітин; 
Б) однієї яйцеклітини; 
В) чотирьох сперматозоїдів; 
Г) напрямних тілець. 

6. Запліднення у покритонасінних рослин: 
А) просте; 
Б) подвійне; 
В) зовнішнє; 
Г) внутрішнє. 
ІІ рівень  
Виберіть декілька правильних відповідей: 

7. Для  колорадського жука характерний: 
 А) прямий тип розвитку; 
Б) повне перетворення; 
В) неповне перетворення; 
Г) непрямий тип розвитку. 

8. Вкажіть комах, які належать до суспільних перетинчастокрилих : 
А) чорний тарган; 
Б) бджола медоносна; 
В)  головна воша; 
Г)  чорна садова мурашка; 
Д) муха кімнатна. 

9. Вкажіть, які захворювання травної системи належать до інфекційних: 
А) ерозія; 
Б) ботулізм; 
В) холера; 
Г) сальмонельоз; 
Д) дизентерія. 

10.  Зазначте, які органи належать до органів травлення : 
А) печінка; 
Б) стравохід; 
В) слинні залози; 
Г) трахея; 
Д) шлунок. 

11.  Оберіть правильні твердження про лейкоцити: 
А) мають ядро; 
Б) властивий амебоїдний рух; 
В) містять гемоглобін; 
Г) відсутнє ядро; 
Д) здатні до зсідання крові. 

12.  Визначте, які подразники належать до другосигнальних: 



А) надпис; 
Б) ієрогліф; 
В) звук; 
Г) образ; 
Д) слово. 
ІІІ рівень   
Встановіть відповідність: 
13. 
1) Поділ навпіл а) дріжджі 
2) Брунькування б) пирій 
3) Спороутворення в) амеба протей 
4) Вегетативне розмноження г) тарган рудий 
5) Кон’югація д) гриби 
14. 
1) фототрофи а) бульбочкові бактерії 
2) міксотрофи б) амеба 
3) гетеротрофи в) мухомор 
4) хемотрофи г) евглена зелена 
5) сапрофіти д) горох посівний 
15. 
1) соматотропін а) регуляція вегетативних процесів 
2) тироксин б)  зниження рівня глюкози в крові 
3) інсулін в) ріст організму 
4) адреналін г) регулює утримання води в організмі 
5) вазопресин д) відповідь на стрес 
IV рівень  
З’ясуйте послідовність: 
16. Проходження світлових променів через світловий мікроскоп у напрямку ока 
дослідника: 
А) об’єктив;  
Б) окуляр; 
В) предметне скло; 
Г) дзеркальце; 
Д) конденсор. 
17. Розміщення нижченазваних тканин на поперечному зрізі стебла в напрямку від 
поверхні до середини: 
А) деревина;  
Б) шкірка, що злущується; 
В) серцевина; 
Г) луб; 
Д) основна тканина; 
Е) корок; 
Є) камбій. 
18. Розташуйте ланки рефлекторної дуги відповідно до напрямку проходження 
імпульсу: 
А) ефектор;  
Б) еферентний нейрон; 
В) ділянка центральної нервової системи; 
Г) аферентний нейрон; 



Д) рецептор. 
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