
Перелік питань з української мови та літератури для абітурієнтів

(базова освіта 9 класів)

Українська мова

1. Які групи частин мови ви знаєте?

2. Назвіть самостійні частини мови.

3. Назвіть службові частини мови.

4. Яка з частин мови не належить ні до самостійних , ні до службових? Чому?

5. Які головні члени речення вам відомі?

6. Які ви знаєте другорядні члени речення?

7. Чим просте речення відрізняється від складного?

8. Які розділові знаки ставляться при прямій мові?

9. Які розділові знаки ставляться при діалозі?

10. Як на письмі виділяються звертання і вставні слова?

11. Що таке однорідні члени речення? Які розділові знаки ставляться при них?

12. Які ви знаєте відмінки іменників? Назвіть до них питання.

13. Що таке синоніми? Наведіть приклад.

14. Що таке антоніми? Наведіть приклад.

15. Які розділові знаки ставляться при дієприкметниковому і дієприслівниковому 
зворотах? Наведіть приклад.

16. Наведіть приклади фразеологізмів.

17. Які ви знаєте стилі текстів? Де використовується художній стиль?

18. Чи існують в українській мові такі префікси: рас-, раз-, рос-?

19. Який вживається замість них? Наведіть приклад.

20. Як пишуться складні іменники зі сполучними голосними: земле\мір, нафто\газ, 
водо\провід? Наведіть свої приклади.

21.  Поставте у кличному відмінку слова: мрія, перемога, пісня, Катерина Михайлівна.

22. Які частини слова, крім кореня, вам відомі?

23. Які букви в транскрипції позначають два звуки? Наведіть приклади.

24. Чи ставиться в українській мові ь після букв ч, ш, щ, ж? Наведіть приклади.
Наведіть приклади дієслів і іменників.

25. Як пишеться не з дієсловами і дієприслівниками? Наведіть приклади.
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26. Скільки голосних звуків в українській мові? Назвіть їх.

27. Скільки букв налічує український алфавіт?

28. Які способи творення слів ви знаєте? Наведіть приклади.

29. Яка частина мови називається іменником?

30. Чи змінюються іменники за числами? Наведіть приклад.

31. Як називається частина мови, що означає ознаку предмета? Приклад.

32. Назвіть декілька займенників. Чи змінюються вони за відмінками?

33. Яка синтаксична роль дієслова в реченні? Наведіть приклад речення.

34. Прислівник - це змінна частина мови?

35. Які бувають речення?

36. Складіть діалог.

37. Який розділ мови вивчає правила вживання розділових знаків?

38. Яка буква нещодавно з'явилася в українському алфавіті? Наведіть приклад

слова з цією буквою.

39. Назвіть слова, які відповідають таким схемам:

40. Чи можуть іменники: діти, гроші, фінанси, солодощі вживатися в однині?

41. Які слова називаються власними назвами? Навести приклад.

42. Наведіть приклади іменників середнього роду. Визначте в них закінчення.

43. Провідміняйте числівник сто. Які особливості його відмінювання?

44. Які часи може мати дієслово? Наведіть приклади.

45. Як правильно сказати самий відомий або найвідоміший?

46. Що вивчає лексикологія?

47. Яке значення, крім прямого, може мати слово?

48. Якими можуть бути приголосні звуки? Назвіть декілька приголосних.

49. Складіть речення, щоб в ньому був присутній сполучник. Назвіть його.

50. Наведіть приклад речення із звертанням.
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