
Схема оцінювання тесту № 1 з української мови та літератури для 9 класу 
 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

Частина І 

 

1. Визначте стиль поданого тексту. Обведіть 

кружечком букву, що позначає правильну 

відповідь.  

 

 

Б. Публіцистичний  

 
1 б.-за умови правильної 

відповіді. 

2. Дайте відповіді одним реченням на кожне 

запитання до тексту.  

 

А.  Що символізує небесний духовний 

світ хати? 

 

Б.  Про що повідомляли  розмальовані 

квітами вікна? 

 

       В.   Символом чого є поріг? 

А.  Стеля і сволок символізували небесний духовний світ хати. 

 

Б. Розмальовані квітами вікна повідомляли, що в помешканні є 

дівчина на виданні. 

 

В. Поріг – символ початку і закінчення хати, дому. 

Всього 6 б.- по 2 б. за 

кожне речення 

1б.-зміст,  

1б.- грамотність.) 

3. Поділіть текст на  4 основні частини і 

доберіть заголовок до кожної з них.  

 

 

1. Три світи української хати. 

2. Інформативні та магічні функції  дому. 

3. Інтер’єр українського житла. 

4. Українська хата – невід’ємна частина культури нашого 

народу. 

Всього 8б.-  

по 2 б. за кожен пункт 

плану 

( 1б. за заголовок, + 1б. за 

грамотність). 

4.Випишіть із тексту 5 словосполучень, за 

допомогою яких можна описати загальний 

вигляд хати. 

 

Побілена хата, розмальовані вікна, прикрашений покуть, 

традиційна піч, вишиті рушники. 

Всього -5 б.: по 1б. за 

кожне словосполучення, 

дібране вірно. 

5. До поданих слів доберіть і запишіть по 

одному синоніму з тексту.  

 

Будинок  – хата (житло, дім) 

сім’я  - родина 

запрошували – кликали 

з повагою – з пошаною 

4б.- по 1б. за за кожен 

вірно дібраний синонім. 



6. Поясність значення виразу «родинне 

вогнище». Запишіть складене вами речення. 

 

Родинне вогнище – це своя оселя, сім’я,  коли поряд із вами 

рідні люди, з якими вам добре. 

2 б.- за умови правильної 

відповіді,  

1б.-якщо допущені 

помилки 

7. З'ясуйте, яким членом речення є виділені 

слова. Обведіть кружечком букву, що 

позначає правильну відповідь.  

б) додаток; 

в) підмет. 

а) відокремлене означення 

3 б .- по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

8.У поданих реченнях вставте пропущені 

букви, апостроф, розкрийте дужки.  

 

   В Україні хати дивовижні. Прикрашені, вибілені, пахучі, 

завжди чисті, розмальовані фарбами та глиною. У інтер’єрі 

хати відображаються народні традиції, символіка, звичаї та 

обряди 

     Хата в Україні – оригінальний витвір українського народу. Її 

, зазвичай, крили соломою, тому що вона краще захищала 

селянина від несправедливої погоди та променів сонця. Хату 

розділяли на дві оселі: в одній з них жили, зустрічали гостей, а 

друга була світлицею. 

     Всередині хата поділялася на зони. Зона для роботи – це піч, 

лава, колиска. 

     Українська хата для кожного українця є дорогим скарбом та 

вічною пам’яттю про життя наших предків.    

 

Всього –6 б.  

 

6б.- 0 пом. 

5б.- 1пом. 

4б.- 2 пом.  

3 6.- 3 пом.  

2 б.-4 пом.  

1б.-5 пом. 

 0 б.-6 і більше помилок. 

9.У поданому уривку розставте пропущені 

розділові знаки.  

 

Кожна людина починається зі знання свого родоводу,  а її 

коріння закладене в батьківській домівці, в материнській пісні. 

     Батьківська хата — це те, що завжди згадується, сниться, 

що ніколи не забувається і гріє теплом спогадів. Хата дає 

селянинові надійний захист, оберігає від негараздів, дарує світ. 

     Усіх членів сім’ї завжди об’єднував живильний родинний 

вогник. Від матері до доньки передавалися старанно вишиті 

рушники, сорочки; від батька до сина — земля, любов до неї, 

вміння відчувати її біль, чути її голос. 

     І до сьогодні зберігаються ці родинні традиції. Сім’я, що не 

вберегла вогника, накликає на себе біду. Вогонь, священний 

оберіг, здавна захищав оселю. 

Всього –6 б.  

6б.- 0 пом. 

 5 б.- 1-2 пом. 

 4 6.- 3 пом.  

3 б.-4 пом. 

 2б.-5 пом. 

 1 б.-6 пом.  

0б.- 7 і більше помилок. 



10. Напишіть твір   за темою: «Українська 

хата, як оберіг» . (7-8 речень).  
 

 

Критерії:  

 

1. Розв’язання комунікативного завдання.  

2. Організація тексту. 

3. Лексична грамотність та граматична правильність. 

4. Дотримання правил орфографії та пунктуації. 

Всього - 1 0 б.  

1)3 б.- за правильність 

побудови тексту. 

 2 б.- за незначні 

порушення. 

1 б.- значні порушення  

0б.- відсутність структури. 

 

2) 3 б.- відповідність темі 

тексту. 

2б.-незначні порушення у 

розкритті теми,  

1 б.-значні порушення у 

розкритті теми,  

0 б.-невідповідність темі.  

 

3) 4 б.-за грамотність.  

4 б.-жодної помилки.  

3 б.-1-2 пом.  

2 б.-3-5 пом.  

1 б.- 6-7 пом.  

0б.пом.-8 і більше 

помилок 

 

Частина ІІ 

1.Поданий уривок з твору :  

 

 

в) «Наталка – Полтавка» Іван Котляревський.  

 
2 б.- за умови правильної 

відповіді 

2.За родом літератури цей твір: б)  драма 2 б.- за умови правильної 

відповіді 

3. Головний персонаж п’єси «Наталка 

Полтавка»:  

 

в) Наталка .  

 

2 б.- за умови правильної 

відповіді 



4. Визначте тему п’єси «Наталка Полтавка». 

Обведіть кружечком відповідну букву.  

 

б.)  Зображення побутових суперечностей українського села, 

соціальної нерівності, показ життя селян, бурлаків, чиновників, 

відтворення звичаїв, пісень. 

 

2 б.- за умови правильної 

відповіді 

5. Висловите своє ставлення до головної 

героїні твору. Відповідь запишіть у вигляді 

тексту (5 речень).  

 

Критерії:  

1. Розв’язання комунікативного завдання. 

 2. Організація тексту.  

3. Лексична грамотність та граматична правильність.  

4. Дотримання правил орфографії та пунктуації. 

Всього 7 б.: А)5 б.- по 1б. 

за кожне речення, Б)2 б.- 

за відсутність помилок, 1 

б.- за 1-3 помилки, 0 б.- 4 і 

більше помилок. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Всього – 66 балів 

 


