
Схема оцінювання тесту №2 з української мови та літератури для 9 класу 
 

Тестові завдання Можливі варіанти відповідей Схема оцінювання 

Частина І 

 

1. Визначте тип поданого тексту. Обведіть 

кружечком букву, що позначає правильну 

відповідь.  

 

 

Г. Комбінований  

 
1 б.-за умови правильної 

відповіді. 

2. Дайте відповіді одним реченням на кожне 

запитання до тексту.  

 

А.  Де знаходиться унікальна природна 

пам’ятка Долина нарцисів? 

 

Б.  З чим пов'язана поява закарпатської  

Долини нарцисів? 

 

В.  Хто займався збереженням та 

відтворенням  Долини нарцисів? 

 

 

 

 

А. Унікальна природна пам’ятка знаходиться в урочищі Кiреші 

поблизу міста Хуст.   

 

Б. Поява закарпатської Долини нарцисів пов'язана 

з льодовиковим періодом. 

 

В. Професор В. І. Комендар займався збереженням та 

відтворенням „ Долини нарцисів”. 

Всього 6 б.- по 2 б. за 

кожне речення 

(1б.-зміст,  

1б.- грамотність.) 

3. Поділіть текст на  5 основні частини і 

доберіть заголовок до кожної з них.  

 

 

1. Унікальна природна пам’ятка в урочищі Кiреші. 

2. Поява закарпатської Долини нарцисів. 

3. Збереження та відтворення „ Долини нарцисів” . 

4. Легенди про нарциси. 

5. Незабутнє видовище. 

Всього 10б.-  

по 2 б. за кожен пункт 

плану 

( 1б. за заголовок, + 1б. за 

грамотність). 

4. Випишіть словосполучення з поданого 

речення: 

 

Вони піднесли в дарунок переможцям набиті 

нарцисовими квітами подушки. 

 

Піднесли в дарунок, піднесли переможцям, набиті квітами, 

нарцисовими квітами, піднесли подушки 

Всього -5 б.: по 1б. за 

кожне словосполучення, 

дібране вірно. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


5. До поданих слів доберіть і запишіть по 

одному антоніми з тексту.  

 

зникли - , з'явилися; 

збільшувалися – зменшувалася; 

почали - припинили 

 

3б.- по 1б. за за кожен 

вірно дібраний синонім. 

6. Поясність значення виразу ««незабутнє 

видовище». Запишіть складене вами речення. 

 

Цей вираз означає, що якась яскрава подія або картина 

залишаться у пам’яті. 

2 б.-  

(1б.- за складене речення,  

1б.- грамотність) 

7. З'ясуйте, яким членом речення є виділені 

слова. Обведіть кружечком букву, що 

позначає правильну відповідь.  

в) простий дієслівний присудок. 

а) відокремлене означення; 
б) непрямий додаток. 

 

3 б .- по 1б. за кожну 

правильну відповідь. 

8.У поданих реченнях вставте пропущені 

букви, апостроф, розкрийте дужки.  

 

   Квіти - це щось неймовірно! Квіти – це подарунок природи. 

Вони вражають нас своїм барвистим розмаїттям. Навіть просто 

дивлячись на квіти, ми отримуємо велике задоволення, гарний 

настрій і почуття втіхи. 

  Дехто вважає, що подарувати коштовну річ - це гарно. А я 

впевнена, що головний подарунок - чудові квіти: палаючі 

гвоздики, замріяні айстри, наповнені пахощами конвалії. 

Такому дарунку зрадіє кожен. Мабуть, тому квіти дарують на 

кожне свято. І не тільки. Якщо ми бажаємо просто зробити 

приємно людині, досить подарувати їй квіти. 

 Завжди дорогим своїм людям даруйте квіти. Даруйте їх 

обов'язково від щирого серця, з посмішкою та добротою! 

 

Всього –5 б.  

 

5б.- 0 пом. 

4б.- 1пом. 

3б.- 2-3пом. 

2б.-4-5 пом., 

1б.-5 -6пом. 

0 б.-7 і більше помилок. 

9.У поданому уривку розставте пропущені 

розділові знаки.  

 

            «Природа — це чарівний світ, що оточує наше буття. 

Щастя бути з природою, бачити її, розмовляти з нею», — 

говорив відомий письменник і мислитель Лев Толстой. І це 

дійсно так. Адже природа — це радість, ніжна і велична, це 

краса, ні з чим не зрівняна і нічим не замінна.  

             Квіти — очі природи. Вони можуть радувати наш зір у 

невеликому палісаднику, в прилаштованому на балконі ящику 

чи просто на підвіконні. Малесенькі незабудки,  витончені 

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. 



троянди однаково привабливі. Щедро нам дарують свій аромат  

скромні квіти жасмину і розкішні півонії. Кожна квітка — це 

окраса нашого життя. Той, хто любить квіти, піклується про 

них, знає, що у рослин також є душа. Вони дуже чутливі і 

вміють віддано любити людину, яка не шкодує праці і часу, 

щоб за ними доглядати. 

         

10. Напишіть твір   за темою: „Моя улюблена  

квітка”» . (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) «Всякому городу нрав і права» Г. Сковорода 

 
2 б.- за умови правильної 

відповіді 

2.За родом літератури цей твір: б) лірика ; 

 

2 б.- за умови правильної 

відповіді 

3.Установіть за допомогою стрілочок, якими 

художніми засобами є подані 

словосполучення з тексту. 

 

 

шумить дом од гостей, как кабак     -   (порівняння) 

 

чистий хрусталь -  (епітет) 

                                
 

2 б.- за умови правильної 

відповіді 

4. Визначте ідею поезії Г. Сковороди 

«Всякому городу нрав і права». Обведіть 

кружечком відповідну букву.  

В) Люди повинні жити по совісті і мудрості. 

 

2 б.- за умови правильної 

відповіді 

5. Складіть 5 порад сучасникам для того, щоб 

їх «СОВІСТЬ БУЛА, ЯК ЧИСТИЙ 

КРИШТАЛЬ».  

   

 

Ніколи не брешіть! 

З повагою ставтеся до  людей  похилого віку! 

Не ображайте слабших за вас! 

Цінуйте своїх батьків! 

Завжди творіть добро! 

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 

 

 


