
ВАРІАНТ 10 

 
Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 

1. Усі слова правильно наголошені в рядку: 

А псевдόнім, наόпашки, зáсічка, горíлиць, дешевéнький; 

Б здичáвілий, одинáдцять, арáхіс, дворазόвий, донесхόчу;  

В невизнáння, нéнависть, позáторік, ветеринáрія, листопáд; 

Г кропивá, жалюзí, обіця´нка, дόлішній, стеногрáфія; 

Д надрядкόвий, феномéн, цéнтнер, пізнáння, прощéння. 

 

2. Сполучники і та й правильно вжиті в усіх словосполученнях рядка: 

А літо й осінь, пішов й не повернувся, вдень і вночі; 

Б поля й сади, рішучий і сміливий, Галина й Юля; 

В родичі й сусіди, праця й боротьба, Олег і Тарас; 

Г дорога й озеро, Володимир і Ярослав, нарада і переговори; 

Д розмір і вага, честь і совість, Олександра й Панас. 

 

3. Усі слова пишуться з префіксом при в рядку: 

А пр...білий, пр...вал, пр...тихлий, пр...сісти, пр....борканий;  

Б пр...білений, пр...звище, пр...їхати, пр...єднати, пр...більшений;  

В пр...гірклий, пр...чудовий, пр...дніпровський, пр...кінцевий, пр...вал;  

Г пр...чепити, пр…їжджаючи, пр...великий, пр...хорошений, пр...вабливий; 

Д пр...мружити, пр...в’янути, пр...нести, пр...шити, пр...булий. 

 

4. На місці пропуску треба писати і в усіх словах рядка: 

А аф...ша, шк...пер, к...моно, ч...пси, ф...шка; 

Б ф...кус, п...рс, дез...нфекція, аж...отаж, акс...ома; 

В бургом...стр, сп...рт, т...ара, к...пріот, г...єна; 

Г г...мн, н...ша, тр...умф, к...шлак, ф...нанси; 

Д граф...к, ауд...єнція, в...брація, г...попотам, к...парис. 

 

5. Усі слова пишуться без ь на місці пропуску в рядку: 

А мізин...чик, машин...ці, лікар..., куз...ня, дівчин...ці; 

Б брин...чати, підніс...ся, пилин...ці, волин...ський, дерен...чати;  

В малин...ці, Дарин...чин, піднос...ся, безбат...ченко, мен...ший;  

Г матін...чин, гал...ці, Грин...чишин, дон...чин, ц...віт; 

Д тон...ший, Оксан...ці, камін...чик, чотир...ма, зірон...ці. 

 

6. Усі слова написані правильно в рядку: 

А віддати, юннат, священник, ссати, зрання; 

Б ссавці, рілля, зробленний, спросоння, наллють; 

В бовваніти, мерзенний, настінний, попідвіконню, освяченний; 

Г возз’єднання, розрісся, священний, узбіччя, навмання; 

Д виллється, галчення, затишшя, суддівство, здоровенний. 

 

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку: 

А (д)анило (г)алицький, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (с)пасівка;  

Б (б)лаговіщення, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (к)оролівство (б)ельгія; 

В (к)нязівство (м)онако, (з)олоті (в)орота, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій; 

Г (в)еликий (в)із, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (л)ьвівщина;  

Д (з)акавказзя, (д)алекий (с)хід, (з)бройні (с)или (у)країни. 

8. Антонімічними є всі пари слів у рядку: 



А любов - ненависть, високо - низько, початок - середина, говорити - мовчати; 

Б сформувати - розформувати, чорний - білити, веселий - сумний, перемога – 

поразка; 

В комедія - трагедія, разом - окремо, сліпий - незрячий, будувати - руйнувати; 

Г багатство - бідний, завжди - ніколи, високий - низький, плакати - сміятися; 

Д щастя - горе, великий - малий, брати - давати, уперед - назад. 

 

9. Значення «виявляти надмірну обачність, обережність» має фразеологічний  

зворот: 

А здавати позиції; 

Б за сім верст киселю їсти; 

В відсунути на задній план; 

Г гратися в котика і мишку; 

Д дути на холодне. 

 

10. Усі слова утворені префіксально-суфіксальним способом у рядку: 

А надбрівний, безмежний, затишок, по-весняному, підсніжник; 

Б пролісок, обніжок, надзвичайний, засніжити, по-нашому; 

В настільний, присмак, неробство, подорожник, пританцьовувати;  

Г по-моєму, нарукавник, працездатний, оздоровити, Придніпров’я; 

Д безвідповідальність, по-українськи, пристаркуватий, підспівувати, заплічний. 

 

11. Іменники тільки середнього роду подано в рядку: 

А сито, кенгуру, сховище, пюре, відро; 

Б вовчище, таксі, поле, серце, море, суддя; 

В теля, зілля, шимпанзе, горе, депо; 

Г сало, дозрівання, ягня, колібрі, алібі; 

Д срібло, насіння, рагу, левеня, соло. 

 

12. Ступені порівняння творяться не від усіх прикметників, поданих у рядку:  

А холодний, пильний, тугий, стрункий, корисний; 

Б молодий, солодкий, малий, рясний, багатий; 

В білий, гнідий, низький, товстий, пізній; 

Г гарний, вузький, чорний, старий, мудрий; 

Д хитрий, поганий, сміливий, дужий, свіжий. 

 

13. Усі числівники відмінюються за одним типом в рядку: 

А півтори, одна третя, три п’яті, п’ять десятих; 

Б сорок, п’ятдесят, дев’яносто, сто; 

В два, три, чотири, п’ять; 

Г багато, кілька, декілька, півтораста; 

Д нуль, тисяча, мільйон, мільярд. 

 

14. Помилка в написанні прийменника є в рядку: 

А посеред, навздогін, у відповідь на, одночасно з, поверх; 

Б всупереч, не зважаючи на, згідно з, поруч, вздовж; 

В з-над, протягом, порівняно з, серед, поряд із; 

Г наприкінці, побіля, з-перед, назустріч, у зв’язку з; 

Д навперейми, на противагу, у напрямку, позаду, з-поміж, 

 

15. Речення з однорідними означеннями є в рядку (розділові знаки пропущено):  

А З ледь чутним шерехом сіється сухий блідо-рожевий від близької заграви сніг 



(Григір Тютюнник); 

Б Зійшло червоне березневе сонце (Григір Тютюнник); 

В Василькові запахло теплим вранішнім молоком (Григір Тютюнник); 

Г 3 кленового пагона зірвався широкий жовтий лист (Григір Тютюнник);  

Д Мела легка прозора хурделиця (Р. Іванченко). 

 

16. Наведеній нижче схемі відповідає речення: 

[,( ), ]. 

А На обрії, одразу ж за селом, де оболоню тишею сповито, горять кульбаби, тішачи 

півсвіту своїм цнотливим молодим теплом (В. Стус); 

Б Говорив він таким барвистим і оригінальним діалектом, який, на жаль, годі 

відтворити будь-якою іншою мовою (І. Багряний); 

В Край самої дороги запідпадьомкав перепел, потім чогось злякався і, втікаючи, 

зашелестів житами (М. Стельмах); 

Г Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там (Л. Костенко); 

Д Вузенька стежечка вивела його в рідкий, але похмурий сосновий ліс, незабаром 

перетворившись на лісову дорогу з двома глибокими коліями, у яких блищала вода 

(Ю. Винничук). 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:   

Фразеологізм Значення 

1 до нових віників А дуже холодно   

2 хоч вовків ганяй Б дуже душно   

3 хоч сокиру вішай В дуже багато  

4 хоч греблю гати Г дуже швидко   

 Д  дуже довго 

 

18. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами: 

Схеми морфемного розбору Приклади 

1 корінь + суфікс + А кресляр, вуглина, здоровезний, полонений   

закінчення Б вчитель, терпкуватий, страхітливий, 

проблемність  В творчо, шведський, орлиний, страта 

2 префікс + корінь + Г засушливий, натруджений, згуслий, 

пропускник  Д століття, глухонімий, землетрус, водогін 

суфікс + закінчення  

3 корінь + суфікс +  

суфікс + закінчення   

4 корінь + інтерфікс +  

корінь + закінчення  

19. Установіть відповідність між реченнями та пунктограмами:  

 Пункторграма Речення  

1 кома при відокремлених А Потім будуть озерця й озерчата, порослі   

обставинах лепехою (Григір Тютюнник) 

2 кома при відокремлених Б Стрічаю дощ, як сина (І. Жиленко) 

додатках В Біліє лілея серед ряски, ваблячи око 

3 кома при уточнюючих своєю дивовижною чистотою…(О.Гончар)   

членах речення Г Ніхто з живих істот, крім людини, не піде 

4 кома при порівняльному на смертельний ризик в ім’я істини  

звороті (Р.Іваничук) 

 Д У жнива, у день жаркий, після косовиці, ми   

 збирали колоски стиглої пшениці(В.Шевчук) 



Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чергування 

голосних: 

село ______________________________________________________________________  

школа _____________________________________________________________________  

дорога ____________________________________________________________________  

осінь ______________________________________________________________________  

ягода _____________________________________________________________________  

 

21. Утворіть збірні іменники від поданих слів: 

товариш __________________________________________________________________  

люди ______________________________________________________________________  

студент ___________________________________________________________________  

козак _____________________________________________________________________  

убогий_____________________________________________________________________  

 

22. Запишіть подані дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу:  

ходити ____________________________________________________________________  

мастити __________________________________________________________________  

в’язати ____________________________________________________________________  

голубити __________________________________________________________________  

гнати _____________________________________________________________________  

 

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки: 

(де) хто ___________________________________________________________________  

(скільки) небудь _____________________________________________________________  

(аби) який __________________________________________________________________  

(хтозна) що ________________________________________________________________  

(ні) якому __________________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

втратити свідомість ________________________________________________________  

горіти бажанням ___________________________________________________________  

від нічого робити ____________________________________________________________  

вимірюючий прилад __________________________________________________________  

як можна більше ____________________________________________________________  

 

25. Складіть речення, використовуючи подані слова: 

Догори/ ____________________________________________________________________  

До гори/ ___________________________________________________________________  

Набік/ _____________________________________________________________________  

На бік/ ____________________________________________________________________  

Нарівні/ ___________________________________________________________________  


