
9 КЛАС 

МАТЕМАТИКА 

ВАРІАНТ А 

 

Частина перша 
Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь 

ПРАВИЛЬНА. 

 

1. Графіком якої з функцій є гіпербола?   
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2. При яких значеннях змінної не визначена функція 
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А) 1; 9;  Б) 2; 3; В) -3; 2; 3;  Г) -3; 3. 

 

3. Виконайте віднімання: 
24

4
2

2








a

a

a

a
. 

А) 
2

2

a
; Б) 

2

2

a
;  В) 

2a

a
;  Г) 

2a

a
. 

 

4. Які з тверджень правильні? 

У будь-якому паралелограмі: 

 а) протилежні кути рівні; 

 б) сусідні сторони рівні; 

 в) кути, що прилягають до однієї сторони, рівні; 

 г) діагоналі діляться точкою їх перетину пополам. 

 

5. Спростіть вираз 5236 3.04   baba . 

А) 382.1  ba ;   Б) 342.1  ba ;    

В) 
382.1 ba ;   Г) 

742.1  ba . 

 

6. Тупий кут ромба дорівнює 100°. Який кут утворює діагональ цього кута зі стороною: 

А) 90°;  Б) 50°;  В) 200°;  Г) не можна визначити? 

 

7. Відрізки, довжини яких дорівнюють 5 см і 1 см, пропорційні відрізкам: 

А) 10см і 2 см;  Б) 10 см і 50 см;  

В) 50 см і 100 см;  Г) 5 см і 2 см. 

 

8. Спростіть вираз    275  . 

А) -2;    Б) 12;   В) 35212 ;  Г) 3522  . 

 

9.  Розв'яжіть рівняння 08267 2  xx . 
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10. Сума коренів якого з даних квадратних рівнянь дорівнює 10?  

 

А) 030102  xx ;  Б) 010302  xx ; 

В) 010302  xx ;  Г) 030102  xx . 

 

Частина друга 

11. Скоротіть дріб 
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12. Розв’яжіть рівняння 
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13. O – точка перетину діагоналей паралелограма ABCD. Знайти периметр трикутника 

AOB, якщо AB = 5 см, AC = 14 см і BD = 12 см. 

  



9 КЛАС 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

ВАРІАНТ А 

1. Коли було прийнято «Устави на волоки»? 

а) 1529 p.; б) 1557 p.; в) 1566 p.; г) 1569 р. 

2. Як   називали   заплаву   Дніпра,   що   простягалася   з   обох   його   боків   від 

острова Хортиця приблизно на  100 км і була завширшки від 3 до 25 км? 

а) Дике Поле;  

б) Дніпровський Низ;  

в) Запорожжя;  

г) Великий Луг. 

3. Назвіть рік видання Острозької Біблії:  

а) 1578 p.; б) 1581 p.; в) 1585 p.; г) 1595 р 

4. Що таке вертеп?  

а) Духовна драма на біблійний сюжет;   

б) церковна пісня для триголосного ансамблю;  

 в) пересувний ляльковий театр;   

г) багатоголосий спів без нот і музичного супроводу. 

5. Яке місто України мало в першій половині XVII ст. найбільшу кількість населення? 

а) Київ; б) Львів; в) Луцьк; г) Чигирин. 

6. Коли відбулася битва під Берестечком? 

а)  1 — 10 березня 1650 р.;   б)  18—30 червня  1651   р.;  

в)  22—23 травня  1652  р.;     г)   11  жовтня — 5 грудня 1653 р. 

7. Коли було укладено Віленське перемир'я між Річчю Посполитою і Московською 

державою?  

а)  1654 р.; б)  1655 р.; в)  1656 р.; г)  1657 р. 

8. За указом Російської імператриці Катерини II Кримське ханство було ліквідоване: 

а) 1768 р.; б) 1771 р.; в) 1775 р.; г) 1783 р. 

9. Найбільш відомим ватажком опришківського руху XVIII ст. був: 

а) У. Кармалюк;  

б) О. Довбуш;  

в) Л. Кобилиця;  

г) М. Штолюк. 

10. Територія, на яку не поширювалася влада гетьмана наприкінці XVII ст.: 

а) Лівобережжя; б) Київ; в) Запорожжя; г) Слобідська Україна. 



9 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

ВАРІАНТ А 

 Тести (6 балів) 

1. Який розділ науки про мову вивчає словосполучення і речення? 

А. Морфологія.                            В. Лексикологія. 

Б. Синтаксис.                               Г. Пунктуація. 

 

2. Лише іменникові словосполучення наведено в рядку: 

А. Рідна земля, зібравши гриби, читання вголос. 

Б. Приходити додому, рання весна, вечірня зоря. 

В. Спів пташок, щира усмішка, сонячні промені. 

Г. Читати мовчки, побачити друга, цікавий журнал. 

 

3. Простий дієслівний присудок має місце в реченні: 

А. Тимко лежав із закритими очима, але не спав (За Григорієм Тютюнником). 

Б. Рід князів Острозьких був відомий з давніх-давен (О. Іваненко). 

В. Книга — джерело знань (Народне прислів’я). 

Г. Українська мова — твого життя основа (З газети). 

 

4. Визначте вид односкладного речення: Музика дощу (Олесь Гончар). 

А. Називне.                                                 В. Безособове. 

Б. Неозначено-особове.                             Г. Узагальнено-особове. 

 

5. Непоширеним звертанням ускладнено речення: 

А. Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим (А. Малишко). 

Б. Ластівочко сизокрила, звідкіля ти прилетіла? (А. Камінчук). 



В. Краю героїчний, пісне соколина, ми розбили бурі вільними грудьми, підняли ми в лузі 

журну ту калину, Україну славну звеселили ми (В. Сосюра). 

Г. Яка ти розкішна, земле, весело засівати тебе хлібом… (М. Коцюбинський). 

 

6. Відокремленим уточнювальним другорядним членом ускладнено речення: 

А. Народ, покинутий на злидні, повинен стратить риси рідні, безслідно стертися з землі  

(П. Грабовський). 

Б. Світло-сірі лінії тяглися аж до горизонту і губилися там, у крутому місиві  (В. Шевчук). 

В. Яка ти розкішна, земле, весело засівати тебе хлібом (М. Коцюбинський). 

Г. Дитя мислить образами, барвами, звуками (В. Сухомлинський). 

 

Б. Виконати завдання 

 7. Відредагуйте речення   (3 бали). 

А. Читаючи роман, у моїй уяві постав образ генія. 

Б. Не зрозумівши вчителя, мені прийшлося ще раз у нього запитати. 

В. Не зважаючи на втому, нам запропонували піти в музей. 

 

8. Виконайте повний синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови (3 бали).   

Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька (Ю. Збанацький). 

 


