21 КВІТНЯ 2018 РОКУ

8 клас
Завдання № 1
Доберіть до поданих слів синоніми з довідки.
Людний, людяний, авторитарний, авторитетний, мимохідь, мимохіть,
фамільний, фамільярний, уява, уявлення, привітальний, привітний, визначальний,
визначний, ославлювати, уславлювати, ефективний, ефектний, дружний, дружній.
Довідка: гуманний, фантазія, образ, багатолюдний, владний, основний,
вітальний,

результативний,

впливовий,

побіжно,

злагоджений,

видатний,

доброзичливий, панібратський, возвеличувати, вражаючий, несвідомо, щирий,
родовий, ганьбити.
Завдання № 2
Поясніть письмово, чому в кличному відмінку однини іменники Валентин і
Валентина мають різні закінчення.
Запишіть подані іменники у формі кличного відмінка однини.
Марія, Сергій, Федір, жнець, знавець, сторож, товариш, читач, бджоляр,
богатир, Катря, Катя, Ілля, дід, дідусь, Харків, хлопчик, хлопʾятко, радість.
Завдання № 3
Знайдіть і виправте в реченнях граматичні помилки.
1. Цього тижня сніга не очікується.
2. Сказавши необдумане слово, руйнуються стосунки людей.
3. Головне – не зраджувати собі.
4. Тато навчив мене грі на гітарі.
5. Хочу подякувати слухачів за увагу.
6. Продукцію вироблено згідно до стандартів.
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7. Такі випадки часто трапляються із-за необережності.
8. Емоції роблять наше життя багатше.
9. Організовано допомогу людям, потерпаючим від негоди.
Завдання № 4
Витлумачте значення наведених фразеологізмів, утворіть із них антонімічні
пари.
Не в тім’я битий
Знімати стружку
Вибратися на сухе
Аж у вухах свистить
Вскочити вище халяв
Нога за ногою
Гріти чуба
Туман вісімнадцятий
Ханьки м’яти
Курити фіміам
Завдання № 5
Напишіть текст-рекламу кавʼярні (4–5 речень), використовуючи емоційно
забарвлену лексику (у тексті має бути 5 емоційно забарвлених слів).
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Завдання № 1
Доберіть до власне українських слів іншомовні синоніми з довідки.
Терпимість,

постачальник,

передмова,

частка,

згода,

дорадчий,

пристосовництво, вільний, підкуп, перелік, безперервно, рівновага, докорінний,
затверджений, занепад, запас, застава, переселення, рішення, розподіл.
Довідка:

толерантність,

номенклатура,

диференціація,

консенсус,

ратифікований, корупція, резолюція, конформізм, провайдер, іпотека, регрес,
консультативний, резерв, баланс, квота, нон-стоп, преамбула, радикальний,
вакантний, міграція.
Завдання № 2
Запишіть іменники у формі родового відмінка множини.
Суддя, стаття, церква, поле, зоря, кілограм, тиждень, татарин, грузин, солдат,
телятко, теля, сторіччя, відкриття, узвишшя, сузірʾя, ніч, радощі, гроші,
листоноша.
Завдання № 3
Виправте помилки в уживанні дієприслівникових зворотів. Сформулюйте
поради, у який спосіб можна зредагувати речення, у яких неправильно вжито
дієприслівниковий зворот.
1. Закінчивши роботу над ескізами, перед художником постало нове
завдання.
2. Сидячи близько до екрана, псується зір.
3. Повернувшись з експедиції, їх попросили написати детальний звіт.
4. Виходячи з приміщення, світло обов’язково має вимикатись.
5. Визирнувши у вікно, з мене зірвало капелюха.
6. Це перше, що дивує, переглядаючи книжку.
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7. Побувавши в різних країнах, де сподобалося найбільше?
8. Купуючи побутову техніку, вам повинні дати гарантію.
Завдання № 4
Витлумачте наведені фразеологізми.
Очі вбирати
Танталові муки
Буря в склянці води
Хоч у вухо бгай
Битий жак
Закручувати гайки
Тридцять срібняків
І швець, і жнець, і в дуду грець
Зуби сушити
Циганське сонце
Завдання № 5
Опишіть гардероб сучасного підлітка (5–7 речень), використовуючи
неологізми (у тексті має бути 5 неологізмів).
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Завдання № 1
Випишіть неправильно побудовані словосполучення і зредагуйте їх.
Підводити підсумки, відпустка по хворобі, наступного дня, узяти до відома,
відкрити зошит, не дивлячись на несприятливі умови, натиснути на гальма,
учбовий заклад, значною мірою, співпадають думки, залічити рани, музичне
училище, прикласти зусилля, наукова ступінь, правильне рішення, говорити
українською, відноситися до когось, спало на думку, освічений магазин, почасова
оплата, доводити теорему, виключення з правил, математичний степінь,
заключити договір, привести приклад, займати призові місця, здобути освіту.
Завдання № 2
У наведених словосполученнях розкрийте дужки, правильно поєднавши
числівник з іменником.
Два (ювіляр, каменяр, снігур), три (повар, кобзар, комар), чотири (ключ,
перстень, грам), обидва (товариш, ведмідь, ведмежатко), десять (харківʾянин,
грузин, суддя, стаття), троє (штани, сани, гість, ягня), два з половиною (кілограм),
півтора (метр).
Завдання № 3
Поясніть, що таке тавтологія. Виправте в поданих реченнях тавтологічні
поєднання слів.
1. У старовинному замку збереглися старовинні фрески.
2. Під час сольного виконання танцівниця може виконувати кілька ролей.
3. Народний музичний фольклор відіграв значну роль у творчості
композитора.
4. Ми маємо спільні точки дотику.

.
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5. Під час виконання роботи дотримуйтесь чіткої послідовності виконання
роботи.
6. У супермаркеті звільнилася ще одна вакансія.
7. Це дає змогу швидко і без зволікань знайти правильну відповідь.
8. Мені здається, він забагато жестикулює руками.
9. Швидко спускайтеся вниз!
Завдання № 4
До поданих фразеологізмів доберіть із довідки значення.
Брати на кпини, брати гору, брати в тямки, брати за душу, брати на зуби,
брати ноги на плечі, кров з молоком, хоч греблю гати, набігати кров’ю, горою
стояти, стояти над душею, в одну душу, душею і тілом, ні за цапову душу, мати
зуб, торгувати зубами, лазити в ногах, плутатися під ногами, ударити ногами,
плисти молоком і медом.
Довідка: гніватися, глузувати, збагачуватися, перемагати, лаяти, сміятися,
розуміти,

розчулювати,

тікати,

здоровий,

багато,

червоніти,

захищати,

надокучати, наполегливо, цілком, марно, благати, заважати, затанцювати.
Завдання № 5
Напишіть гумористичний міні-твір (5–7 речень), використовуючи антоніми
(у творі має бути 5 антонімічних пар).
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Завдання № 1
Доберіть до поданих застарілих слів сучасні синоніми з довідки.
Живіт, ланіти, рать, вої, всує, вия, глагол, десниця, длань, дщерь, забороло,
камо, кульбака, купно, ліпота, мзда, оний, осанна, перст, поганин.
Довідка: сідло, щоки, плата, нехристиянин, військо, права рука, шия, дочка,
рухома частина шолома, воїни, долоня, врода, той, разом, хвала, слово, куди,
палець, марно, життя.
Завдання № 2
Від наведених іменників, що стоять у дужках, утворіть присвійні
прикметники, поставте їх у відповідній формі, узгодивши з пояснюваним
іменником.
Наприклад : (Марійка) зошит - Марійчин зошит;
(Сидір) братом - Сидоровим братом.
(Андрій) книгою, (Ілля) рюкзака, (повар) рецептом, (лікар) пораді, у (Федір)
дворі, (Оля) вірші, (Ольга) оцінки, (Ігор) відповідей, (батько) стіл, (Валерій)
олівців, (Валерія) книг, (тітка) кіт, (дочка) подруга, (донька) кімната, (свекруха)
борщу, (Микола) слова.
Завдання № 3
Виправте помилки в уживанні однорідних членів речення.
1. Він любить читати і футбол.
2. Людину можна не тільки образити діями, але й словом.
3. Катя Чилі – виконавиця українських і народних пісень.
4. Я дуже поважаю і захоплююсь вашою роботою.
5. Чи знаєте, як треба поводитися на концерті,
театрі, виставці?
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6. Про цей випадок знали і бачили всі однокласники.
7. Він автор наукових, художніх і прозових творів.
8. Потім ми відвідали Париж, Бельгію, Данію.
9. На сайті була цікава інформація про користь волоських горіхів і бананів.
Завдання № 4
Упишіть

у

фразеологізми

пропущені

слова,

витлумачте

значення

фразеологізмів.
Чужими руками жар …
Розрубати … вузол
І за … не свербить
Вискочити як … з конопель
Знов за … гроші
Метати … і блискавки
У … очі позичити
Народитися під … зіркою
Передати … меду
Грати … скрипку
Завдання № 5
Напишіть міні-твір на вільну тему (5–7 речень), у якому всі слова в усіх
реченнях починаються на літеру п.

