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Тренувальне завдання НМТ-2022-1

Прізвище ім'я по батькові учня Клас Дата

Питання №1
НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

А) головний лейтмотив Б) ефективний метод
В) дивний парадокс Г) перший дебют
Д) вільна вакансія

Питання №2
На третій склад падає наголос у слові

А) каталог Б) завдання
В) феномен Г) камбала
Д) підлітковий

Питання №3
Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Леся Українка завжди прагнула не/звичайної краси та спокою душі й шукала їх не лише в
рідній Україні, а й у Грузії. (2)До речі цей край вона […] завдяки грузинському студентові
Нестору, який квартирував у будинку Косачів у Києві. (3)Леся навчала його французької та
любові до України, а він її – грузинської та любові до Грузії. (4)Життєвий шлях Лесі Українки
нагадує не/суцільне тло, а різнокольорові шматочки скла – новоград-волинський, київський,
грузинський, італійський, єгипетський. (5)Це сходинки до творчої вершини й до не/оборотної
вічності, що скріплені ниткою одного не/повторного життя.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А) першому Б) другому
В) четвертому Г) п’ятому

Питання №4
Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Леся Українка завжди прагнула не/звичайної краси та спокою душі й шукала їх не лише в
рідній Україні, а й у Грузії. (2)До речі цей край вона […] завдяки грузинському студентові
Нестору, який квартирував у будинку Косачів у Києві. (3)Леся навчала його французької та
любові до України, а він її – грузинської та любові до Грузії. (4)Життєвий шлях Лесі Українки
нагадує не/суцільне тло, а різнокольорові шматочки скла – новоград-волинський, київський,
грузинський, італійський, єгипетський. (5)Це сходинки до творчої вершини й до не/оборотної
вічності, що скріплені ниткою одного не/повторного життя.

У ролі означення в тексті виступає іменник
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А) краси Б) душі
В) любові Г) шматочки

Питання №5
Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Леся Українка завжди прагнула не/звичайної краси та спокою душі й шукала їх не лише в
рідній Україні, а й у Грузії. (2)До речі цей край вона […] завдяки грузинському студентові
Нестору, який квартирував у будинку Косачів у Києві. (3)Леся навчала його французької та
любові до України, а він її – грузинської та любові до Грузії. (4)Життєвий шлях Лесі Українки
нагадує не/суцільне тло, а різнокольорові шматочки скла – новоград-волинський, київський,
грузинський, італійський, єгипетський. (5)Це сходинки до творчої вершини й до не/оборотної
вічності, що скріплені ниткою одного не/повторного життя.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

А) не/звичайної Б) не/суцільне
В) не/оборотної Г) не/повторного

Питання №6
(1)Леся Українка завжди прагнула не/звичайної краси та спокою душі й шукала їх не лише в
рідній Україні, а й у Грузії. (2)До речі цей край вона […] завдяки грузинському студентові
Нестору, який квартирував у будинку Косачів у Києві. (3)Леся навчала його французької та
любові до України, а він її – грузинської та любові до Грузії. (4)Життєвий шлях Лесі Українки
нагадує не/суцільне тло, а різнокольорові шматочки скла – новоград-волинський, київський,
грузинський, італійський, єгипетський. (5)Це сходинки до творчої вершини й до не/оборотної
вічності, що скріплені ниткою одного не/повторного життя.

На місці пропуску в другому реченні має бути слово

А) впізнала Б) визнала
В) вигадала Г) вподобала

Питання №7
Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А) баталь..он, сер..озний, с..омга Б) фе..єрверк, бо..овий, буль..он
В) кур..озний, гост..овий, лось..он Г) шампінь..он, фе..єрія, сень..ор
Д) зна..омство, кань..он, кра..овий

Питання №8
НЕПРАВИЛЬНО побудовано словосполучення на позначення часу

А) десять (хвилин) на десяту Б) чверть по одинадцятій
В) третя година десять хвилин Г) за п’ять (хвилин) шоста
Д) без п’ятнадцяти десять
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Питання №9
Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

А) езопова мова, бульвар Академіка
Вернадського Б) Декларація прав людини, сузір’я

Великий Віз

В) Національна опера України,
Нобелівська премія Г) гора Ай-Петрі, кінофільм «Поводир»

Д) День соборності, Шекспірівський стиль

Питання №10
Правильно утворено всі форми дієприкметників у рядку

А) лежачий, посивілий, побачений,
оформлений Б) накреслений, зшитий, нафарбований,

помолодівший

В) зацікавлений, роблячий, уславлений,
змарнілий Г) розвалений, потемнівший, палаючий,

знайдений

Д) зцілений, випечений, забутий,
посміхаючийся

Питання №11
Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ

А) тричі на місяць, на знак нашої дружби Б) модне пальто по коліна, по останній
моді

В) виконати за наказом, за всіма
правилами Г) близько п’ятої години, близько двох

тонн
Д) ласий до меду, беручкий до науки

Питання №12
Окремо треба писати всі прислівники в рядку

А) неждано/негадано, раз/у/раз,
рано/вранці Б) сам/на/сам, без/кінця/краю, на/прикінці

В) до/побачення, кінець/кінцем, на/щастя Г) хтозна/звідки, усього/на/всього, до/пізна
Д) по/рідному, на/вприсядки, віч/на/віч

Питання №13
Прочитайте речення.

В образі … вбачаємо схожість із красунчиком … – героєм роману …

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
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А) Степана Радченко, Жорж Дюруа, Гі де
Мопассана Б) Степана Радченко, Жоржем Дюруа, Гі

де Мопассан

В) Степана Радченка, Жоржем Дюруа, Гі
де Мопассан Г) Степана Радченка, Жоржем Дюруа, Гі

де Мопассана

Д) Степана Радченка, Жорж Дюруа, Гі де
Мопассана

Питання №14
Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні

А) Якщо ти прагнеш здобути перемогу,
друзі повинні бути поруч. Б) Водій загальмував на перехресті, щоб

ми швидко вийшли з машини.

В) Коли ми зійшли на ту гору, керівник
групи дав команду перепочити. Г) Коли Назар думає про осінь, у його уяві

виринають жовті листочки.

Д) Я біг досить-таки повільно, бо відчував
страшну втому в ногах.

Питання №15
Прочитайте речення.

Як ви знаєте(1) перпетуум-мобіле – це вічний двигун(2) над винаходом якого(3) людство довго
билося(4) аж доки не усвідомило неможливість такого пристрою(5) зважаючи хоча б на тертя
та закони механіки.

Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А) 1 Б) 2
В) 3 Г) 4
Д) 5

Питання №16
Доберіть до кожного фразеологізму антонім.

Фразеологізм
1) очей не відведеш
2) вискочити на сухе
3) голки не підточиш
4) палицею кинути

Антонім
А) через пень-колоду
Б) за тридев’ять земель
В) хоч голки збирай
Г) потрапити в павутину
Д) з душі верне

Вкажіть відповідність:
А Б В Г Д

1
2
3
4
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Питання №17
Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Приклад речення

1) Десь недалеко вдарив грім – луна
котилася глухо, грізно, довго.

2)
Ні талановитий учень, ні досвідчений
учитель, ні сивий академік – ніхто не
може знати всього бодай з окремого
питання будь-якої науки.

3) Моя мати – наївність, тиха жура і
добрість безмежна.

4)
Розмалюю я половину героїв у позитивні
тони, а половину – у негативні, як це
наймодніше зараз.

Випадок уживання тире
А) тире при відокремленому означенні

Б) тире в складному безсполучниковому
реченні

В) тире на місці пропущеного члена
речення

Г) тире при однорідних членах речення
Д) тире між підметом і присудком

Вкажіть відповідність:
А Б В Г Д

1
2
3
4

Питання №18
Доберіть приклад до кожного виду складного речення

Вид складного речення
1) складносурядне
2) складнопідрядне
3) безсполучникове
4) з різними видами зв’язку

Приклад речення

А) Стояла ніч, красива, мов Кармен, червоні
й чорні міряла троянди.

Б) Іронія – це блискавка ума, яка освітить
всі глибини смислу.

В) Візьми від життя все, що зможеш, і воно
засяє всіма барвами.

Г) Зіграй мені мелодію любові і обернеться
хай на щастя розпач!

Д) Завалились мости кам’яні – подорожні
шукають веселку.

Вкажіть відповідність:
А Б В Г Д

1
2
3
4

Питання №19
Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом
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Вид односкладного речення
1) означено-особове
2) неозначено-особове
3) безособове
4) називне

Приклад речення
А) Між тобою й мною – семизначний код...
Б) Курна дорога, приспана туманом…
В) З якого краю до тебе, сонце, підійти?

Г) Шукай в телефоні мій слід, цілуй у вікно
мої губи...

Д) Десь поруч співали ніжно, щемливо.
Вкажіть відповідність:

А Б В Г Д
1
2
3
4

Питання №20
З’ясуйте, до яких частин мови належать виділені в реченні форми слів (цифра позначає
наступну форму слова).

Форми слів у реченні

1)

Ілон Маск (1)відомий своїми
побоюваннями щодо розвитку штучного
інтелекту, ба більше: він уважає останні
здобутки, досягнуті в цій галузі,
найбільшою загрозою для існування
людства.

2)

Ілон Маск відомий своїми побоюваннями
щодо розвитку штучного інтелекту, ба
(2)більше: він уважає останні здобутки,
досягнуті в цій галузі, найбільшою
загрозою для існування людства.

3)

Ілон Маск відомий своїми побоюваннями
щодо розвитку штучного інтелекту, ба
більше: він уважає останні здобутки,
(3)досягнуті в цій галузі, найбільшою
загрозою для існування людства.

4)

Ілон Маск відомий своїми побоюваннями
щодо розвитку штучного інтелекту, ба
більше: він уважає останні здобутки,
досягнуті в (4)цій галузі, найбільшою
загрозою для існування людства.

Частина мови
А) займенник
Б) прикметник
В) прислівник
Г) прийменник
Д) дієслово (дієприкметник)
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Вкажіть відповідність:
А Б В Г Д

1
2
3
4


