
Зразок вступного випробування для вступників до 7 класу 

 

Прочитай уважно текст і виконай завдання до нього. 

 

(1) Осінні світанки тривалі, неквапливі. (2) Сонце, знаючи, що тепла принесе 

небагато, не поспішає показатися на людські очі. (3) Спочатку окреслить неозорі 

небесні володіння сірими мечами, а потім уже явить світові своє неабияк змарніле 

обличчя. (4) Осіннє листя, плавно кружляючи в повітрі, опадає з пожовклих 

кленів, беріз. (5) Заворожені золотим падолистом урочисто мовчать небо, земля 

й озерні води. (6) І лише подекуди в садах червоніють не зірвані досі яблука та 

жовтіють пізні груші. 

 

1. Синонімом до слова урочисто в п’ятому реченні є 

А велично 

Б знаменно 

В святково 

Г помпезно 

 

2. Прикметником є вжите в тексті слово 

А тепла 

Б світові 

В озерні 

Г пожовклих 

 

3. Позначте, яким членом речення є виділене слово. 

М’яке, пухнате волоття облизує руки, торкається щік. 

А. Підмет. 

Б. Додаток. 

В. Означення. 

Г. Обставина. 

 

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні закінчень   

кличного відмінка. 

А. Іване Петровичу, Надіє Тихонівно. 

Б. Андрію Назаровичу, Жанно Степанівно. 

В. Володимире Павлович, Галина Петрівно. 

Г. Лідіє Сергіївно, Богдане Романовичу. 
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5. Правил уживання великої літери дотримано у варіанті 

 

6. Ви готуєте свою заправку для салату. Ось рецепт на 100 мілілітрів (мл) 

заправки: салатне масло 60 мл, оцет 30 мл, соєвий соус 10 мл. Скільки мілілітрів 

(мл) салатного масла знадобиться, щоб зробити 150 мл цієї заправки? 

Відповідь запишіть числом без одиниць вимірювання. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Марк (із Сіднея в Австралії) і Ганс (із Берліна в Німеччині) часто спілкуються 

один з одним в Інтернеті. Щоб визначити зручний для спілкування час, Марк 

знайшов у Інтернеті відомості, у яких подано співвідношення плину часу в різних 

частинах світу (див. рис). Який час у Берліні, якщо в Сіднеї 19.00? У відповідь 

запишіть тільки кількість годин без одиниць вимірювання. 

 

 
Грінвіч 24.00 (опівночі)   Берлін 1.00    Сідней 10.00 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Choose the right answer: 

8. Rabbits save/eat grass twice a day. 

9. A turtle is fast/slow. 

Open the brackets using correct grammar tense: 

10. __________(you/ever/try) any of his dishes? 

11. I ________ (speak) to Mr Brown yesterday. 

Put 5 types of questions to the sentence: 

12. Toby reads many books. 

_____________________________________________________________________
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