8 КЛАС
УКРАЇНСЬКА МОВА
ВАРІАНТ 1
1. Виберіть рядок, у якому наведено дієслова тільки доконаного виду.
А. Завантажив, несуть, розклав, задзвонити.
Б. Навіяв, слухаєш, горить, заколишуть.
В. Залило, збудував, прочитала, дописати.
Г. Наколоти, зрозумів, тягти, радієш.
2. У якому рядку правильно підібрані синоніми до слова велетень?
А. Гігант, силач.
Б. Високий, міцний.
В. Великий, значний.
Г. Ліліпут, карлик.
3. У якому рядку всі словосполучення вжиті у прямому значенні?
А. Блискуче майбутнє, малинове варення, малинова сукня.
Б. Кам’яний берег, корінь берези, теплий одяг.
В. Гірка правда, гіркий полин, тепле проміння.
Г. Голова дівчини, гострий ніж, гостре слово.
4. Вкажіть, у якому рядку всі іменники мають форму однини і множини.
А. Річка, озера, будинки, голови.
Б. Слово, книга, читання, Харків.
В. Сани, черешня, сум, море.
Г. Серце, козаки, насіння, ножиці.
5. Вкажіть рядок, у якому всі слова є іменниками.
А. Рух, бігати, біганина, читання.
Б. Звертання, синява, радість, читанка.
В. Змагання, дорога, дорогий, відділ.
Г. Залізо, холодно, холоднеча, п’ятеро.
6. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?
А. Вишня, нагорода, вимога, кіт.
Б. Шахтар, береза, пісня, муха.
В. Мрія, казкар, стіл, сукня.
Г. Робота, праця, торт, внучка.
7. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні
прикметники?
А. Широкий степ, морський вокзал.
Б. Холодний душ, сталевий прут.
В. Ясний день, денне світло.

Г. Весела дівчина, дорога людина.
8. Вкажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом?
А. Ні/скільки, ані/чий, будь/що, казна/хто.
Б. Аби/який, чий/небудь, де/в/якому, чий/сь.
В. Ні/який, казна/який, де/в/кого, ні/з/чим.
Г. Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/що.
9. У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?
А. Парас..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся.
Б. Вел..можа, бал..зам, різ..бяр, кул..ці.
В. Дон..ці, баб..ці, камін..чик, брех..ня.
Г. Бат..ківщина, брен..кати, кін..ці, бан..ці.
10. Виберіть рядок, у якому всі слова з часткою НЕ пишуться окремо.
А. Не/вгавати, не/зчутися, не/минати не/добачати.
Б. Не/здійснитися, не/знати, не/писати, не/думати.
В. Не/навидіти, не/досипати, не/зітхати, не/злюбити.
Г. Не/хтувати, не/доварити, не/бігати, не/спиться.
11. Записати речення, розставити розділові знаки, назвати усі частини
мови.
На столі застеленому вишиваною скатертиною в полив’яних мисках стоять
кутя з узваром вареники з сиром та сметаною пироги з маком шулики з
медом два кільця ковбаси що виблискують підсмаженими боками.

8 КЛАС
МАТЕМАТИКА
ВАРІАНТ 1
Частина перша.
Завдання 1-8 мають 4 варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
Виберіть правильну відповідь.
1. Під час множення степенів показники ...
А. Множать.
Б. Додають.
В. Віднімають.
Г. Ділять.
2. Значення змінної, що перетворює рівняння в правильну рівність,
називається ...
А. Одночленом.
Б. Коренем.
В. Модулем.
Г. Функцією.
3. Якому многочлену дорівнює вираз (х + 7)(х – 5).
А. х2 + 35.
Б. х2 – 35.
В. х2 – 2х – 35.
Г. х2 + 2х – 35.
x  y  0
.
4 x  3 y  7

4. Яка з пар чисел є розв’язком системи рівнянь 
А. (–7;7).
В. (–6:6).

Б. (6;–6).
Г. (7;–7).

5. Виконайте піднесення до степеня (3а3)2.
А. 6а5.
Б. 9а5.
В. 6а6.
Г. 9а6.
6. Чому дорівнює корінь рівняння 6х + 3 = 21.
А. 4.
Б. 2,5.
В. 3,5.
Г. 3.
7. Розкладіть на множники вираз mn – n2m.
А. mn(1 – n).
Б. mn(1 + n).
В. n(1 – m)(1 + m).
Г. m(1 – n)(1 + n).
8. Подайте у вигляді многочлена вираз (а + 2)2.
А. а2 – 4.
Б. а2 + 4.
В. а2 + 4а + 4.
Г. а2 – 4а + 4.
Частина друга.

Розв’яжіть завдання 9-12 і запишіть тільки відповідь.
9. Спростити вираз.
(с + 2)(с – 2) – 4с(с – 1).
10. Розв’язати рівняння.
5х + 8 = 3(2х – 4) + х.
11. Розкласти на множники.
(4х – 3)2 – 25.
12. Розв’язати систему рівнянь.
8 x  3 y  31

6 x  5 y  45

Частина третя.
Розв’яжіть завдання 13-14, запишіть розв’язання і відповідь.
13. Побудуйте графік функції у = 2 – 5х. Знайдіть значення функції, якщо
значення аргументу дорівнює 1.
14. До магазину завезли 740 кг апельсинів і бананів, які було розкладено у 80
ящиків. У кожному ящику було 10 кг апельсинів або 8 кг бананів. Скільки
кілограмів апельсинів завезли до магазину?

8 КЛАС
ІСТОРІЯ
ВАРІАНТ 1
І. Розв’язати тестові завдання
1. Вперше на території України давні люди з’явилися…
а) 150 тис. р. тому; б)20 тис. р. тому; в)100 тис. р. тому.
2. З появою яких племен пов’язаний початок залізного віку на наших землях?
а) скіфів; б) кіммерійців; в) сарматів.
3. Столицею Боспорського царства було місто…
а) Пантікапей; б) Ольвія; в) Тіра.
4. Щит на воротах Царграда прибив..
а) Святослав; б) Ігор; в) Олег.
5. Яку назву носив перший християнський храм на Русі?
а) св.. Іллі; б) Десятинна; в) Софії.
6.Першим митрополитом з русичів був…
а) Никон; б) Іларіон; в) Костянтин.
7. У якому місті коронували Данила Галицького?
а) Дорогочині; б) Львові; в) Римі.
8. Бранці, яких захоплювали татари й турки під час грабіжницьких походів на
українські землі називалися…
а) яничари; б) ясир; в) зимівники.
9. «Тестем Європи» сучасники називали…
а) Ярослава; б) Володимира; в) Данила Галицького.
10. Найдавніша датована книжна пам’ятка Русі…
а) Рейнське Євангеліє; б) Остромирове Євангеліє.
ІІ. Розв’язати історичну нерівність.
Рік поразки печенігів під Києвом - рік поразки князя Святослава біля
Дніпровських порогів > рік складення збірника найдавніших правових норм
Ярослава Мудрого - рік хрещення Володимира Великого.
ІІІ. Скласти історичний портрет політичного діяча (на вибір): Володимир
Мономах, Святослав Завойовник,
Олег Віщий,
Ярослав Осмомисл,
Володимир Великий, Данило Галицький, княгиня Ольга, Ярослав Мудрий.

