
ВАРІАНТ 11 
 

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 
 

1. Різну кількість звуків мають слова у парі: 

А буття - биття; 

Б ґедзь - геть; 

В пишемо - пишімо; 

Г дзенькати - тенькати; 

Д джем - щем. 

 

2. Закони милозвучності української мови порушені в рядку: 

А у передгір'ях Карпат, самоцвіт у короні, стріляли з луків; 

Б помчав за ним услід, звивалась бурхлива річка, так всі думали ; 

В найщасливіший і наймогутніший, з усіх кінців, вони збудували б; 

Г не витримали й надіслали, зранку всі поїхали, тупіт і крики; 

Д орав у полі, з Києва й Чернігова, заховався в улоговині.  

 

3. Усі слова правильно записані у рядку:  

А півзабуття, півтон, півверстви, півострова, пів 'європи; 

Б пів'їдальні, півінтеграл, пів кроку, пів-Криму, півсекунди; 

В півпальто, півкільце, пів'їжака, півтемрява, пів-сфера; 

Г півгрупа, пів-України, півсутінь, пів сотні, півдуга; 

Д пів-Африки, півімла, півбіди, пів'яблука, півпериметр. 

 

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

А ...ава, ...речний, а...ітація, дзи...а, ...рунт; 

Б ...лей, ...ринджоли, ...ранчастий, ...арбуз, ...уля; 

В ...атунок, ...рунтовий, ...аздиня, ...ел...отіти, а...рус; 

Г джи...ун, ма...ніт, ...валт, ...ер...отіти, дзи...лик; 

Д ...и...нути; ...азда, ...андж, ...едзь, ...роно. 

 

5. Усі слова пишуться з ь у рядку: 

А ущіл...нення, зненац...ка, уйгурс...кий, дз...вякати, Тан...чин; 

Б (у) жмен...ці, розріс...ся, їдал...ня, брин...чати, різ...бяр;  

В осмілят...ся, безбат...ченко, т...мяний, нян...ка, приз...ба; 

Г пол...овий, корін...чик, (у) скрин...ці, вчит...ся, біл...ший; 

Д путивл...ський, підвод...ся, т...охкати, нян...чити, читал...ня.  

 

6. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:  

А процесія, концепція, претензія, естетика, репититор;  

Б компетентний, реакція, ареал, галерея, бенефіс; 

В поліетилен, модель, кориспонденція, генетика, ейфорія;  

Г секція, делегат, оріентир, новеліст, флегматик;  

Д експеремент, фієста, реферат, лотерея, депресія. 

 

7. Помилка в правописі складної географічної назви є в рядку: 

А Кам’янець-Подільський, Гуляйполе, Атлантик-Сіті, Мала Вільшанка;  

Б Франкфурт-на-Майні, Біла Церква, Новосибірськ, Порт-Артур; 

В Залісся Перше, Кривий Ріг, П’ятигорськ, Кембер-Ленд; 

Г Печиводи, Михайло-Коцюбинське, Санкт-Петербург, Білопілля; 

Д Нью-Йорк, Трипілля, Новосілки-на-Дніпрі, Зелена Гура. 



 

8. Усі слова-синоніми в рядку: 

А нишком, потай, покрадьки, навпомацки; 

Б розум, здібності, обдарування, талант; 

В незграбний, неповороткий, неотесаний, незугарний; 

Г загодя, повагом, наперед, передчасно; 

Д небесний, ясно-синій, блаватний, волошковий. 

 

9. Фразеологічні звороти є антонімічними в рядку: 

А як муха крилом зачепила - як корова язиком злизала; 

Б як у дзвони дзвонити - яку воду дивитися; 

В як кіт наплакав - як за гріш маку; 

Г як з білої гарячки - як з голодного краю; 

Д як шилом юшки вхопити - як камінь з душі звалити. 

 

10. Прикметник перейшов в іменник у реченні: 

А Тиха вода береги ломить (Нар. творчість); 

Б З добрим дружись, а лихого стережись (Нар. творчість); 

В Весняний день рік годує (Нар. творчість); 

Г З маленької іскри великий вогонь буває (Нар. творчість); 

Д Найбільша сила в світі - терпіння (Нар. творчість). 

 

11. Правильні відмінкові форми іменника подано в рядку: 

А лікар - лікара - лікаром; 

Б повістяр - повістяра - повістяром; 

В шахтар - шахтара - шахтаром;  

Г сопілкар - сопілкаря - сопілкарем; 

Д хабар - хабаря - хабарем. 

 

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку: 

А судово/правовий, мецо/сопрановий, автоматно/кулеметний, критико/аналітичний; 

Б айстро/угорський, суб’єктивно/оцінений, циклічно/потоковий, описово/нормативний; 

В таємничо/загадковий, аварійно/небезпечний, оперативно/слідчий, осиково/березовий; 

Г абсолютно/прозорий, сувенірно/подарунковий, тянь/шанський, 

автобусно/тролейбусний; 

Д суглинисто/щебеневий, тактико/технічний, центрально/симетричний, 

свинцево/мідний. 

 

13. Числівники з іменниками правильно поєднано в рядку: 

А три гриба, нуль цілих і шість десятих секунди; 

Б двадцять відсотків, півтора центнери; 

В півтораста тонн, два з половиною роки; 

Г обидва студенти, чотири кілометра; 

Д сорок два метри, півтора години. 

 

14. Від контексту залежить написання всіх слів у рядку: 

А по/осінньому, з/гори, у/день, на/пам’ять; 

Б по/іншому, по/волі, до/вподоби, на/сміх; 

В в/цілому, на/горі, по/перше, по/новому; 

Г по/малу, з/раку, по/нашому, в/середньому; 

Д у/двох, на/багато, на/чисто, з/ліва. 

 



15. Відокремлена уточнююча обставина часу є в реченні: 

А Розмірено, по колу сонця, минали літа (Р. Іванченко); 

Б Надворі, низько над полтавським шляхом, світив повний місяць (Григір Тютюнник); 

В Край міста на горі, на самому вигоні, стоїть маленька, старенька хатинка (В. 

Винниченко); 

Г З-під неба рідного в неволю, над Вавилонські береги, нас завели з Єрусалима тяжкії 

наші вороги (С. Руданський); 

Д Тоді ж, під час симфонічного концерту, уперше було виконано фрагменти із опери 

«Катерина» (В. Дрозд). 

 

16. Сполучник і поєднує частини складносурядного речення в рядку: 

А Десь коні ржуть і глухо грають сурми (Л. Костенко); 

Б Біле сонце низько пливло над обрієм і сліпило очі (Р. Іванченко); 

В Секунди йшли і складалися в хвилини (Ю. Яновський). 

Г Повітря пахне торф’яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров (Григір 

Тютюнник); 

Д Дрібний теплий дощ сіявся над зеленим простором степу і запинав далину сизим 

серпанком (Р. Іванченко). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

17. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням:   

Слово Лексичне значення 

1 низ А рівнинна частина суходолу 

2 низина Б нижня частина предмета 

3 низовина В спосіб вишивання 

4 низка Г нанизані на щось однорідні предмети 

 Д низька місцевість  

 

18. Установіть відповідність між дієслівними формами і словами:  

Форма дієслова Приклади 

1 інфінітив А відкрито, зранено, пошкоджено 

2 особова форма Б прилітатимуть, друкую, несеш 

3 дієприкметник В ловити, підшпилити, озеленювати 

4 дієприслівник Г підбігаючи, посіявши, оздоблюючи 

 Д побіліла, привезений, посічені  

 

19. Установіть відповідність між засобами вираження означення та прикладами:   

Означення виражене Приклади 

1 прикметником А Легенький вітер трави хилитає 

 (Л.Костенко)      

2 дієприкметником Б Десь у садках п’янкіше пахнуть квіти    

3 займенником (Юрій Клен)  

4 іменником В На мій балкон голубка сіла і журно-

 журно загула (Д.Павличко). 

 Г Внизу простелилася прохолода ночі   

 (О.Гончар).     

 Д Омиті росами квітки розтулюють повіки   

 (В.Сосюра).  

 

Завдання (20-25) відкритої форми 

20. Запишіть слова, розкриваючи дужки: 

(пів) Африки ______________________________________________________________  



(пів) оберт ________________________________________________________________  

(пів) ящика ________________________________________________________________  

(пів) сутінь _______________________________________________________________  

(пів) Європи _______________________________________________________________  

 

21. До поданих доберіть такі сполучення, щоб слова вживалися в переносному 

значенні: 

чорна фарба ______________________________________________________________  

гостре лезо _______________________________________________________________  

глибока яма _______________________________________________________________  

важка плита ______________________________________________________________  

гнучка яворина ____________________________________________________________  

 

22. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників: 

сандал (судно) _____________________________________________________________  

сандал (барвник) ___________________________________________________________  

лом (брухт) _______________________________________________________________  

лом (інструмент) __________________________________________________________  

туман (монета) ___________________________________________________________  

 

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки: 

аби (з) чим ________________________________________________________________  

ні (в) чому ________________________________________________________________  

на (будь) кого _____________________________________________________________  

чим (не) будь ______________________________________________________________  

з (де) ким _________________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

говорити на українській мові _________________________________________________  

клюквенний напиток ________________________________________________________  

мішати працювати ________________________________________________________  

по заказу друзів ____________________________________________________________  

по даним спостереження ____________________________________________________  

 

25. Складіть за поданими схемами складнопідрядні речення, запишіть їх. 

(Коли...), [...]. ______________________________________________________________  

[...такий], (що...). __________________________________________________________  

[...стільки], (скільки...). _____________________________________________________  

[...], (так що...). ___________________________________________________________  

(Дарма що...), [...]. _________________________________________________________  

 

 


