
 

Перевірочна контрольна робота з української мови 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 1 

 

1. Знайти слово, в якому після ц не стоїть м'який знак                                          (1 бал) 

а) стрілец_;                          в) оселедец_; 

б) шприц_;                           г) місяц_. 

 

2. Лексикологія вивчає                                                                                               (1 бал) 

а) частини мови;                          в) слова, їх вживання, значення; 

б) члени речення;                         г) словосполучення. 

 

3. Яким членом речення виступає виділене слово?                                                 (1 бал) 

Зорі тихо блимали на темному небі. 

а) підмет;                                       в) обставина; 

б) означення;                                 г) додаток. 

 

4. Що означає фразеологізм «пекти раків»?                                                              (1 бал) 

Пекти раків - червоніти від чого-небудь (сорому, перегрівання тощо). 
 

5. Провідміняйте іменник:  Україна                                                                           (1 бал) 

 

6. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки:                                                     (1 бал) 

інженер механік, напів-автомат, остроський, мясомолочний, пшиниця. 

 

7. Відредагуйте словосполучення                                                                                 (1 бал) 

Називати по імені, раз по раз, змагання по стрільби, турнір по математиці. 

 

8. Розставте розділові знаки у реченні та виділіть головні та другорядні члени:   (2 бали) 

Батьки і діти одвічний клубок тісно змотаний у родовідну спілку. 

 

9. Напишіть твір-мініатюру на тему:                                                                            (3 бали) 

«Чому я обрав/ла свою майбутню професію ...», використовуючи слова- 

професіоналізми .                                                                                                             

 



 

Перевірочна контрольна робота з української мови 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 2 
 

1. Знайти слово з однаковою кількістю букв і звуків:                                              (1 бал) 

а) барвінок;                              в) саджу; 

б) молотьба;                             г) яблуко. 

 

2. Вираз «зарубати на носі» - це                                                                                    (1 бал) 

а) фразеологізм;                             в) граматична основа; 

б) словосполучення;                      г) речення. 

 

3. Яким членом речення виступає виділене слово чи сполучення слів?                  (1 бал) 

Людина без знань – це босоногий мандрівник, який не сміє йти в далеку дорогу, бо 

назад не повернеться. 

а) підмет;                                       в) обставина; 

б) присудок;                         г) означення. 

 

4. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки                                                        (1 бал) 

Величю, бессоння, чотиринадцять, соломяний. 

 

5. Запишіть слово щебетання звуковою транскрипцією                                              (1 бал) 

 

6. Провідміняти іменник:   переможець                                                                         (1 бал) 

 

7. Відредагуйте словосполучення:                                                                                  (1 бал) 

Багаточисельний натовп, включити лампу, затягувати роботу, поступило в продаж. 

 

8. Розставте розділові знаки у реченні та виділіть головні та другорядні члени:    (2 бали) 
 

На високих горбах шуміли під вітром дуби  липи клени. 

 

9. Напишіть твір-мініатюру на тему:                                                                           (3 бали). 

«Мій життєвий вибір», використовуючи слова-професіоналізми. 

                                                                                           



 

Перевірочна контрольна робота з історії України 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 1 
 

І рівень                                                                                     (оцінюються по 1 б. за завдання) 

1. Представники якої опозиційної течії на українських землях Російської імперії 

застосовували практику «ходіння в народі»: 

А)  радикали;     Б)  хлопомани; 

В)  соціал-демократи;    Г)  народники. 
 

2. В якому місті було збудовано перший морський порт на українських землях Російської 

імперії: 

А)  Миколаєві;                                                  Б)  Маріуполі; 

В)  Одесі;                                                           Г)  Херсоні. 
 

3. Зростання міського населення та значення міст у розвитку суспільства – це: 

А)   Індустріалізація;                                        В)  Урбанізація; 

Б)   Модернізація;                                             Г)  Націоналізація. 
 

4. У другій половині ХІХ ст. Західна Україна залишалася: 

А)  промисловим краєм; 

Б)  торгівельним краєм; 

В)  аграрним краєм. 
 

5. Повстання моряків Чорноморського флоту під проводом П. Шмідта відбулося: 

А)  1905 р.;      В)  1907 р.;   

Б)  1906 р.;      Г)  1908 р. 
 

ІІ рівень                                                                                                                                  (2 б.) 

1. Дайте визначення термінам: протекціонізм, модернізація. 
 

ІІІ рівень                                                                                                                                  (2 б.) 

1. Установіть відповідність: 

А)  «Братство тарасівців»    1)  Володимир Антонович; 

Б)  польське повстання      2)  Олександр Кониський; 

В)  «хлопомани»      3)  Іван Липа; 

Г)  «Чигиринська змова».     4)  Андрій Потебня; 

5)  Яків Стефанович 
 

ІV рівень                                                                                                                                 (3 б.) 

1. Сформулюйте власне судження щодо причин розвитку індустріалізації переважно в 

східних та південноукраїнських землях на поч. ХХ ст. 

 



 

 

Перевірочна контрольна робота з історії України 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 2 

І рівень                                                                                     (оцінюються по 1 б. за завдання) 

1. Регіон, спеціалізацією якого на початку ХХ ст. була залізорудна промисловість. 

A)  Донбас;      Б)  Правобережжя; 

В)  Кривий Ріг;     Г)  Степова Україна. 
 

2. Коли було ліквідоване кріпосне право в Наддніпрянській Україні: 

А)  1860 р.;                                               Б)  1861р.; 

В)  1863 р.;                                                Г)  1864 р. 
 

3. Хто з українських діячів очолив засновану у 1894 р. кафедру української історії у 

Львівському університеті: 

А)  О. Лазаревський;    Б)  В. Антонович; 

В)  М. Драгоманов;    Г)  М. Грушевський. 
 

4. Коли виникла організація «Братство тарасівців»? 

А) 1890 р.;     Б) 1891 р.; 

В) 1897 р.;     Г) 1905 р. 
 

5. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній 

галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла: 

A)  завершенню промислового перевороту; 

Б)  створенню монополістичних об'єднань; 

В)  формуванню ринку вільнонайманої праці; 

Г)  подоланню залежності від іноземного капіталу. 
 

ІІ рівень                                                                                                                                  (2 б.) 

1. Дайте визначення термінам: радикалізм, народовці. 
 

ІІІ рівень                                                                                                                                (2 б.) 

1. Встановіть відповідність: 

1)  І. Пулюй      А)  історія; 

2)  П.Альошин     Б)  театр; 

3)  Д. Яворницький    В)  фізика; 

4)  М. Заньковецька    Г)  архітектура; 

        Д  мистецтво. 
 

ІVрівень                                                                                                                                   (3 б.) 

1. Охарактеризуйте торгівлю та модернізацію повсякденного життя на українських землях 

в середині – другій половині XIX ст. 



 
 

Перевірочна контрольна робота з математики 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 1 

У завданнях 1–5 вкажіть правильну відповідь та обгрунтуйте її 

1. Обчисліть 
8

3
26 −                                                                                                              (1 б.) 

А Б В Г Д 

8

5
3  

8

3
3  

8

19
 

8

3
4  

8

17
 

 

2. На рисунку зображено трикутник DEF. 

Визначте градусну міру кута DFE. 
 

А Б В Г Д 

143° 127° 65° 115° 128° 
 

 

  (1 б.) 

3. Розв’яжіть рівняння:  xx 23037 −=+                                                                             (1 б.) 
 

А Б В Г Д 

6 -3 -6 1 3 
 

4. Знайдіть довжину кола, якщо його радіус дорівнює 15 см                                            (1 б.) 
 

А Б В Г Д 

30π см 15π см 30 см 45π см 60π см 
 

5. Спростіть вираз 
64

16
:

8

8

8

8
2 −










−

+
−

+

−

a

a

a

a

a

a
                                                                              (2 б.) 

 

А Б В Г Д 

-2а 2а -2 -1 
8

8

−а
 

 

6. Для кожного початку речення (1-3) доберіть його закінчення (А-Г) так, щоб утворилось 

правильне твердження, якщо .4−=а  Поясніть свою думку.                                        (3 б.) 

Початок речення 

1. Значення виразу 
0а  

2. Значення виразу 
3а   

3. Значення виразу 
а

а
 

Закінчення речення  

А)  більше за   1 

Б)  дорівнює   1 

В)  дорівнює  -1 

Г)  менше за   -1 

 

7. Розв’яжіть задачу:                                                                                                                (3 б.) 

У садовому господарстві висадили рядами 150 яблунь з однаковою кількістю 

саджанців у кожному ряду. Виявилось, що кількість рядів на 5 менша за кількість 

саджанців у кожному ряду. 

а) скільки висадили саджанців яблунь у кожному ряду? 

б) узимку в другому ряду зазнало ушкоджень 20% саджанців яблунь. Скільки яблунь 

у другому ряду перезимували неушкодженими? 
                                              

.



 

Перевірочна контрольна робота з математики 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 2 

 

У завданнях 1–5 вкажіть правильну відповідь та обгрунтуйте її. 

 

1. На рисунку зображено трикутник ABC. Визначте градусну міру кута ACB             (1 б.) 
 

 

А Б В Г Д 

46° 82° 38° 34° 86° 
 

 

2. Обчисліть 
9

2
35 −                                                                                                                (1 б.) 

А Б В Г Д 

9

2
2  

9

7
1  

9

29
 

9

4
 

9

20
 

 

3. Розв’яжіть рівняння: xx 62088 −=−                                                                             (1 б.) 
 

А Б В Г Д 

1 6 14 -2 2 
 

4. Знайдіть довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 20 см                                        (1 б.) 
 

А Б В Г Д 

10π см 40π см 20π см 100π см 20 см 
 

5. Спростіть вираз 
4

4
:

2
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2

2
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a
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a                                                                                 (2 б.) 

 

А Б В Г Д 

2

2

−а
 -4 -2а -4а -2 

 

6. У прямокутній декартовій системі координат на площині хy  задано точки А(4; 0) і 

В(-2; 4). До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб 

утворилось правильне твердження. Поясніть свою думку.                                       (3 б.) 

Початок речення Закінчення речення 

1)  Серединою відрізка АВ є точка А)  (1; 2) 

2)  Вектор AB  має координати Б)  (0; 4) 

3)  Проекцією точки В на вісь y є точка В)  (-1; 1) 

 Г)  (-6; 4) 
 

7. Розв’яжіть задачу:                                                                                                            (3 б.) 

У майстерні мали виготовити 260 стільців за n днів, причому щодня планували 

виробляти однакову кількість стільців. Однак, на прохання замовника, завдання виконали 

на 3 дні раніше запланованого терміну. Для цього довелося денну норму виготовлення 

збільшити на 6 стільці. Якою була запланована денна норма виготовлення стільців? 
                                              

.



 

Перевірочна контрольна робота з фізики 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 1 

Початковий рівень                                                                                                           (3 б.) 

1. Частинка з якої складається будь-яка речовина:                                                      (0,5 б.) 

а)  ротон                                                         б)  нейтрон 

в)  атом                                                           г)  електрон 
 

2. Одиницею сили струму в СІ є:                                                                                   (0,5 б.) 

а)  Джоуль ( 1 Дж)                                         б)  Ват (1 Вт) 

в)  Ампер (1 А)                                               г)  Вольт (1 В) 
 

3. Якою буквою позначається пройдений шлях                                                           (0,5 б.) 

а)  t                                                                  б)  S                  

в)  v                                                                  г)  ω 
 

4. Яка з наведених формул є законом Гука                                                                   (0,5 б.) 

а)                                                        б)   

в)                                                        г)  F=μ·N 
 

5. Основною ознакою електричного поля є силова дія на …                                      (0,5 б.) 

а) заряджені частинки 

б) магнітні полюси постійних магнітів 

в) молекули 

г) нейтрони 
 

6. β - випромінювання – це потік …                                                                              (0,5 б.) 

а) ядер атомів Гелію 

б) швидких електронів 

в) нейтронів 

г) електромагнітних хвиль 
 

Середній рівень 

7. Яку напругу треба прикласти до провідника, опір якого 0,25 Ом, щоб у провіднику 

була сила струму 30 А.                                                                                                 (1 б.) 
 

8. У трьох відрах відповідно є дрібна картопля, крупна і мішана. Яке відро найважче? 

Відповідь обґрунтуйте.                                                                                                 (2 б.) 
 

Достатній рівень                                                                                                               (3 б.) 

9. З якою швидкістю має рухатись автомобіль масою 2 тони, щоб мати таку саму 

кінетичну енергію, як і снаряд масою 10 кг, що рухається із швидкістю 800 м/с? 
 

Високий рівень                                                                                                                  (3 б.) 

10. Відстань від предмету до екрану 90 см. Де потрібно розмістити між ними лінзу з 

фокусною відстанню 20 см, щоб отримати на екрані чітке зображення предмету? 



 

 

Перевірочна контрольна робота з фізики 

за курс базової загальної середньої школи 
 

Варіант 2 

 

Початковий рівень                                                                                                           (3 б.) 

1. В якому агрегатному стані речовини відстань між молекулами найбільша:        (0,5 б.) 

а)  газоподібний                                                        б)  рідкий 

в)  твердий                                                                 г) плазма 
 

2. Одиницею напруги в СІ є:                                                                                          (0,5 б.) 

а)  Ом( 1 Ом)                                                              б)  Ват (1 Вт) 

в)  Ампер (1 А)                                                          г)  Вольт (1 В) 
 

3. Якою буквою позначається швидкість руху                                                            (0,5 б.) 

а)  t                                                                               б)  S 

в)  v                                                                              г)  ω 
 

4. Яка з наведених формул є законом Архімеда                                                          (0,5 б.) 

а)                                                                     б)   

в)                                                                    г)  F=μ·N 
 

5. Дві різнойменні заряджені частинки           (0,5 б.) 

а)  відштовхуються                                                   б)  притягуються 

в)  рухаються по колу                                              г)  не взаємодіють 
 

6. α – випромінювання – це потік…                                                                            (0,5 б.) 

а)  швидких електронів                                            б)  електромагнітних хвиль 

в)  нейтронів                                                              г)  ядер атомів Гелію 
 

Середній рівень 

7. Визначить опір електричної лампи, сила струму в якій 0,5 А при напрузі 120 В. 

(1 б.) 
 

8. Де і чому швидше пошириться аромат: у гірських чи рівнинних умовах? Вважайте, 

що вітер відсутній і температура повітря однакова. Відповідь обґрунтуйте.          (2 б.) 
 

Достатній рівень                                                                                                              (3 б.) 

9. Тіло рухалось протягом 30 хв. зі швидкістю 40 м/с та протягом 20 хв. зі швидкістю 50 

м/с. Яка середня швидкість руху тіла ? 
 

Високий рівень                                                                                                                 (3 б.) 

10. Відстань від предмету до екрану дорівнює 3 м. Розрахуйте оптичну силу лінзи і 

визначте місце її розташування, щоб отримати зображення предмета, збільшене в 5 

разів. 

 



 

 

Перевірочна контрольна робота з хімії 

за курс базової загальної середньої освіти 
 

Варіант 1 
 

1. Запишіть відносні атомні маси елементів:  AL,  Si,  Cl                                          (0,3 б.) 
 

2. Знайдіть відносну молекулярну масу речовини:  NaNO3 , CaO                              (0,5 б.) 

 

3. Розмістіть речовини в таблиці, дайте їм назви:                                                        (1,5 б.) 

H2SiO3;    Mg(NO3)2;    Ca(OH)2;    CO2;    H2SO3;    Al(OH)3;    P2O5;    Na Br 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

4. Запишіть молекулярну та структурну формули  метану                                         (0,5 б.) 
 

5. Дайте  характеристику хімічного елементу Оксигену (О) за схемою:                   (1,2 б.) 

1)  порядковий номер; 

2)  атомна маса; 

3)  період, ряд; 

4)  група, підгрупа; 

5)  заряд ядра; 

6)  число протонів, електронів, нейтронів; 

7)  число енергетичних рівнів; 

8)  число електронів на зовнішньому енергетичному рівні, в тому числі неспарених; 

9)  завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів 

не вистачає до його завершення; 

10)  електронна формула (конфігурація) атома. 
 

6. Напишіть молекулярне, повне та скорочені йонні рівняння для реакції:                 (2 б.) 

BaCI2 + Fe2(SO4)3 => 
 

7. Здійснити перетворення:                                                                                                (3 б.) 

Na2O  => NaOH => Na2SO4 => NaNO3 
 

8. До 140г розчину магній хлориду з масовою часткою солі 14% додали 60 мл води. 

Визначте масову частку солі в новому розчині                                                           (3 б.) 

Основи Оксиди Солі Кислоти 

 

 

 

 

 

   



 

Перевірочна контрольна робота з хімії 

за курс базової загальної середньої освіти 
 

Варіант 2 
 

1. Запишіть відносні атомні маси елементів:  F,  S,  Cr                                              (0,3 б.) 
 

2. Знайдіть відносну молекулярну масу речовини:  SiO2 ,    CaCO3                          (0,5 б.) 
 

3. Розмістіть речовини в таблиці, дайте їм назви:                                                       (1,5 б.) 

MgO,    CaCO3,    KOH,    LiOH,    H2O,    H2SO4,    H3PO4,    NaCl; 
 

 

 

 

 

 
 

4. Запишіть молекулярну та структурну формули бутану                                          (0,5 б.) 
 

5. Дайте характеристику хімічного елементу Карбону (С) за схемою:                      (1,2 б.) 

1)  порядковий номер; 

2)  атомна маса; 

3)  період, ряд; 

4)  група, підгрупа; 

5)  заряд ядра; 

6)  число протонів, електронів, нейтронів; 

7)  число енергетичних рівнів; 

8)  число електронів на зовнішньому енергетичному рівні, в тому числі неспарених; 

9)  завершений чи незавершений зовнішній енергетичний рівень, скільки електронів не 

вистачає до його завершення; 

10)  електронна формула (конфігурація) атома. 
 

6. Напишіть молекулярне, повне та скорочені йонні рівняння для реакції:                (2 б.) 

AgNO3  + AICI3 => 
 

7. Здійснити перетворення:                                                                                               (3 б.) 

Na =>NaOH=> NaCl=>NaNO3 
 

8. Визначте об’єм карбон (IV) оксиду за н.у., який виділяється при дії хлоридної кислоти 

на мармур масою 100г з масовою часткою кальцій карбонату 60%          (3 б.) 
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