
https://bohdan-books.com/catalog/book/103717/


1

Є.Ф. Шевченко

УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

8 клас

Ñõâàëåíî êîì³ñ³ºþ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè

Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

      ТЕРНОПІЛЬ
      НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН



ББК 74 268.1 Укр
УДК 81(075.3)

Ш 37

Ñõâàëåíî êîì³ñ³ºþ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè
ç ïèòàíü îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

(ëèñò ¹ 1.4/18-Ã-720 â³ä 19.10.2010 ð.)

Ñó÷àñíà îñâ³òà âèìàãàº íîâèõ ôîðì êîíòðîëþ îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ çíàíü. Ñàìå òîìó 
òåñòîâ³ çàâäàííÿ ñïðÿìîâàíî íà òå, ùîá ó÷í³ ìîãëè îá’ºêòèâíî îö³íèòè ð³âåíü ñâîº¿ ï³ä-
ãîòîâêè, âèÿâèòè íåäîë³êè ³  â÷àñíî óñóíóòè ¿õ. Öå äîïîìîæå ìàéáóòí³ì âèïóñêíèêàì 
ùå â îñíîâí³é øêîë³ ïñèõîëîã³÷íî ï³äãîòóâàòèñÿ äî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ, ñàìîñò³é-
íî ïîïîâíèòè é óäîñêîíàëèòè ñâî¿ çíàííÿ ³  âì³ííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.

 Ïîñ³áíèê “Òåñòîâ³ çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü. 8 êëàñ” ïðèçíà÷åíî äëÿ êîíòðîëü-
íîãî îö³íþâàííÿ çíàíü ³ óì³íü ó÷í³â. Êð³ì çàâäàíü, ïîäàíèõ ó ôîðìàò³ íåçàëåæíîãî îö³-
íþâàííÿ, âêëþ÷åíî ãðàìàòè÷í³ çàâäàííÿ, ðîáîòó ç òåêñòîì, òâîð÷³ ðîáîòè. Âèêîíàííÿ 
òàêèõ çàâäàíü ñïðèÿòèìå ãëèáøîìó îñìèñëåííþ ãðàìàòè÷íîãî ìàòåð³àëó, âèðîáëåííþ 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè ç òåêñòîì, ïåðåáóäîâè ñèíòàêñè÷íèõ êîíñòðóêö³é, çàñòîñó-
âàííþ òåîðåòè÷íèõ çíàíü íà ïðàêòèö³, ðîçâèòêó ìîâëåííÿ.

Ó  ïðîïîíîâàíîìó òåñòîâîìó çîøèò³ âì³ùåíî 4 âàð³àíòè òåñò³â äî êîæíî¿ òåìè. 
Âîíè ìàþòü òàêó ñòðóêòóðó:

–  çàâäàííÿ 1–3 ìàþòü ïî 4 âàð³àíòè â³äïîâ³äåé, ç ÿêèõ ò³ëüêè îäíà ïðàâèëüíà. 
Êîæíå çàâäàííÿ îö³íþþòü îäíèì áàëîì. Ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü ïîòð³áíî ïîçíà÷èòè ó òàá-
ëèö³ çíàêîì Õ ;

– çàâäàííÿ 4 íà âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ì³ñòèòü äâ³ êîëîíêè: íàçâè ìîâíèõ ÿâèù, 
ïîçíà÷åíèõ öèôðàìè, òà ëåêñè÷íèé ìàòåð³àë, ïîçíà÷åíèé áóêâàìè. Ïîòð³áíî âñòàíîâè-
òè â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìîâíèìè ïîíÿòòÿìè é ³ëþñòðàòèâíèì ìàòåð³àëîì. Ó òàáëèö³ ïðà-
âèëüíó â³äïîâ³äü ïîòð³áíî ïîçíà÷èòè çíàêîì Õ. ¯¿ îö³íþþòü 1 áàëîì;

– çàâäàííÿ 5 (ãðàìàòè÷íå çàâäàííÿ) ñïðèÿòèìå âèðîáëåííþ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ó ðî-
áîò³ ç ñèíòàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì. Ïåðåáóäîâàí³ ðå÷åííÿ ïîòð³áíî çàïèñàòè ó òåñòîâîìó 
çîøèò³. Çàâäàííÿ îö³íþþòü 2 áàëàìè. ßêùî íå âñå çàâäàííÿ âèêîíàíî ïðàâèëüíî, áàë 
â³äïîâ³äíî çíèæóþòü;

 –  çàâäàííÿ 6 (ðîáîòà ç òåêñòîì) – öå êîíêðåòíå çàâäàííÿ, ÿêå ñïðèÿòèìå âèðîá ëåííþ 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. Ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé ìîæå áóòè ê³ëüêà. Êîæíó ç íèõ íåîáõ³äíî 
ïîçíà÷èòè çíàêîì Õ ó òàáëèö³. Ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ îö³íþþòü 2 áàëàìè;

– çàâäàííÿ 7 (òâ³ð-ì³í³àòþðà íà îñíîâ³ âèâ÷åíî¿ òåìè) îö³íþþòü 4 áàëàìè. 
Òàêèì ÷èíîì ó÷åíü ìîæå íàáðàòè 12 áàë³â â³äïîâ³äíî äî äâàíàäöÿòèáàëüíî¿ ñèñ-

òåìè îö³íþâàííÿ.
Çàâäàííÿ,  âì³ùåí³ ó ïîñ³áíèêó, äàþòü çìîãó â÷èòåëåâ³ íå ò³ëüêè ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü 

çíàíü, à é íàâ÷èòè ó÷í³â øóêàòè ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ òà âèðîáèòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè 
³ âì³ííÿ.

       Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

          © Навчальна книга - Богдан,
ISBN 978-966-10-1941-5         майнові права, 2011
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                                                     ТЕСТ І. Варіант 1 
Синтаксис. Просте речення. Члени речення

                                                                                                                          
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Головне слово стоїть перед залежним в усіх словосполученнях у рядку: 

А) гніздо лелеки, голубе небо, злетів високо; 
Б) добре слово, цікава розмова, голосно розмовляти; 
В) зібрали врожай, зорали поле, посіяли озимину; 
Г) весела пісня, любити батьків, знати мову. 

2. Інфінітив є підметом у реченні: 

А) Люди перестають думати, коли вони перестають читати (Д. Дідро). 
Б) Служити рідному народу — свята справа. 
В) Бажання малювати ніколи не залишало Тараса. 
Г) Дурний любить вчити, а розумний любить вчитися (Народна творчість). 

3. Прикметник виконує синтаксичну роль означення в реченні: 

А) Вік пише, а само неписьменне (Загадка). 
Б) Кожній матері своя дитина найкраща. 
В) Що на світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше? (Загадка).
Г) Сяє зорями чистими вечірнє небо. 
                                                                                                                         

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

4. Установіть відповідність між підметом у поданих реченнях 
 та способом його вираження: 

1) словосполучення;       А) Семеро одного не ждуть (Народна творчість).
2) інфінітив;        Б) Учитися ніколи не пізно. 
3) числівник;         В) Ніхто не хотів повертатися назад.
4) займенник.          Г) Багато людей прийшло на зустріч з письменником. 

5. Установіть відповідність між обставиною у поданих реченнях 
 і способом її вираження: 

1) прислівник;     А) Лінивий сидячи спить, лежачи ро-
2) інфінітив;           бить (Народна творчість).
3) дієприслівник;    Б) Колоски вщерть налилися золотом сонця.
4) іменник з прийменником.   В) Хлопчик прийшов додому пообідати.
      Г) Діти дуже хотіли побувати в цирку. 

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

1

2

3

4

1

2

3

4
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РОБОТА З ТЕКСТОМ

6. Прочитайте текст. Запишіть. Поставте потрібні розділові знаки. Виконайте подані 
після тексту завдання. Виберіть правильні відповіді (їх може бути кілька) і позначте від-
повідним знаком х. 

                                                                                                                          
1. Культура мовної поведінки своєрідне дзеркало людини. 2. Народна педагогіка дуже вимог-

лива до культури спілкування. 3. Мовні викрутаси особливо у формі вітань підривають справж-
ню самоповагу доречну стриманість у виявленні почуттів. 4. Мовна культура пшеничний лан на 
якому з ретельністю виполювали бур’ян (За В. Скуратівським).

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Тире треба поставити у реченнях: 

Речення з іменним складеним присудком: 

Прямі додатки є у реченнях:

ТВОРЧА РОБОТА

7. Напишіть твір-мініатюру “Поезія — це завжди неповторність”, використавши ре-
чення зі складеними присудками. 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ТЕСТ І. Варіант 1 
Синтаксис. Просте речення. Члени речення

1   2     3 4

1   2     3 4

1   2     3 4
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   РОБОТА З ТЕКСТОМ

6. Прочитайте текст. Запишіть. Поставте потрібні розділові знаки. Виконайте подані 
після тексту завдання. Правильні відповіді (їх може бути кілька) позначте знаком х. 

1. Здавна в народі шанують лікувальне зілля полин подорожник звіробій ромашку. 2.Будь-
які застуди лікують калиновими настоями заварюючи цвіт ягоди стебла. 3. Суницю малину ожи-
ну цінували за їхні цілющі властивості. 4. Сік чай відвар все використовували з лікувальною 
метою (З календаря).

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Однорідні члени є в реченнях: 
                                                                                                                       
Узагальнююче слово є в реченнях: 

Неозначено-особовим є речення:
                                                       

ТВОРЧА РОБОТА

7. Напишіть твір-мініатюру “Люби природу не для себе, люби для неї …”, використав-
ши однорідні члени речення. 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1     2     3     4

1     2     3     4

1     2     3     4

ТЕСТ ІІІ. Варіант 1
Речення з однорідними членами, звертаннями та вставними словами 



21

ТЕСТ ІІІ. Варіант 2
Речення з однорідними членами, звертаннями та вставними словами 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Речення з однорідними членами у рядку: 
А) Мерехтить в очах безконечний шлях, 
   Гине, гине в сірій мряці слід по журавлях (Б. Лепкий).
Б) Ні світ ні зоря він вже на ногах. 
В) Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує (Ф. Петров).
Г) Буду я навчатись мови золотої
  У трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

2. Правильно виділено звертання у реченні: 

А) Не хилися явороньку, ще ти зелененький, 
  Не журися козаченьку, ще ти молоденький (Народна пісня).
Б) Ой не світи, місяченьку
  Не світи нікому …  (Народна пісня).
В) О, мово рідна, ти — мій скарб! 
Г) Брати і сестри, думаймо гаразд — 
  Від нас чекає мудрості Вкраїна (Л. Крупа).

3. Вставне слово відсутнє у реченні: 

А) Біда, кажуть, не одна ходить, а з дітками (П. Мирний).
Б) Люди кажуть, що я весела вдачею. 
В) Може, якось на світанні
  Стану кленом я (С. Будний).
Г) Старенька груша дихає на пальці, 
  Їй, певно, сняться повні жмені груш (Л. Костенко).
                                                                                                                          

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

4.  Установіть відповідність між реченням та способом його ускладнення:

1) ускладнене звертанням;  А) Дорога, видно, була нелегкою.
2) ускладнене вставним словом; Б) Мати навчила мене любити роси, 
3) ускладнене однорідними           ранкові тумани, п’янкий  любис-                
 членами;         ток, м’яту, маків цвіт …  (М. Стельмах).
4) ускладнене узагальнюючими    В) Моральну красу, доброту, розум, знання —
словами.           всі ці багатства дали тобі батько і мати,     

                народ, батьківщина (В. Сухомлинський).
      Г) Повій, вітре, на Вкраїну (С. Руданський).

ГРАМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

5. Побудуйте речення, у яких слова рідна земля, батьківщина були б то підметами, то 
звертаннями. 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г
1

2

3

4
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ТЕСТ ІV. Варіант 4
Речення з відокремленими членами

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 

1. Допущено помилку у вживанні відокремленої обставини, вираженої дієприслівни- 
 ковим зворотом, у реченні: 

А) Прагнучи здобути славу, не ошукай душі своєї. 
Б) Схиливши голову, волі не здобудеш, покорі воля — не сестра. 
В) Полки гетьмана прямували на Волинь, прагнучи вийти до кордонів 
  раніше коронного війська (Натан Рибак).
Г) Вивчаючи історію, серце сповнюється болем за долю нашої Батьківщини. 

2. Відокремлена прикладка із сполучником як є у реченні: 
А) Школа — як неспокійний, гомінкий вулик: гуде, шумить, сповнюється 
  дитячим галасом  (І. Цюпа).
Б) Ліс зустрів мене як друга (М. Рильський).
В) Як справжній рибалка, він любив вставати на зорі. 
Г) Вона красива, як ранкова троянда. 

3. Пунктуаційну помилку допущено у реченні: 

А) Ясною, майже прозорою зеленню спалахнув ліс, освітлений надвечірнім 
  сонцем (Є. Гуцало).
Б) Не піймавши на крадіжці, не кажи, що злодій (Народна творчість).
В) Читати лежачи шкідливо. 
Г) Співають, ідучи дівчата, 
  А матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).
                                 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

4. Установіть відповідність між реченням і відокремленим членом,
 яким воно ускладнено:  

1) відокремлене непоши-    А) Там, у полі, синіють васильки і чер-
    рене означення;            воніють маки.
2) поширене відокремле-    Б) Море, тихе, сонне, розніжене, ліниво  
    не означення;           похлюпує об камінь хвилями (Ю. Збанацький).
3) відокремлена прикладка;    В) Та невже ж та Україна — сей квітучий рай 
4) уточнююча обставина                веселий, се важке, криваве пекло — ще для 
    місця.            мене не чуже? (І. Франко).
        Г) Море — частина океану, відділена від нього 
             островами і півостровами. 
                                                                                                                                                                        

 ГРАМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

5. Перебудуйте речення, щоб поширені відокремлені означення стали невідокремленими. 
Дорога, присипана жовтим листям, вела через ліс. Під деревами, вкритими багрянцем, при-

чаїлись опеньки. Старий дуб похитував чубом, поруділим від дощу. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

А    Б     В     Г
1

2

3

4

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г

А    Б     В     Г
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 РОБОТА З ТЕКСТОМ

6. Прочитайте текст. Запишіть. Поставте потрібні розділові знаки. Виконайте подані 
після тексту завдання. Правильні відповіді (їх може бути кілька) позначте знаком х. 

1. Кобзар Остап Вересай талановитий народний співець був справжнім сином України.  
2. Виконавця народних дум запросили виступити перед царем і придворними. 3. Там у Зимово-
му палаці він змусив усіх заніміти від подиву. 4. Остапу Вересаю “Гомеру в селянській свиті” 
Шевченко подарував свій “Кобзар” із написом “Братові Остапу від Тараса Шевченка” (З підруч-
ника).

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Відокремлені прикладки є у реченні:

Уточнююча обставина місця є у реченні:

Неозначено-особовим є речення:
                                                          

 ТВОРЧА РОБОТА
7. Напишіть невеликий твір-роздум “Хто є для мене взірцем?”, використавши від-

окремлені члени речення і вставні слова. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ТЕСТ ІV. Варіант 4
Речення з відокремленими членами 

1     2     3     4

1     2     3     4

1     2     3     4
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