
ВАРІАНТ 13 

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 

1. Чергування приголосних можливе в усіх словах рядка: 

А приїздити, сніговий, трусити, мастити, поклонитися; 

Б кропити, плескати, допуск, плакати, смерековий; 

В звучний, косметика, захист, вечір, дуга; 

Г дорогий, гасити, дріт, ріка, садити; 

Д городити, птах, друзі, крижаний, мотати. 

 

2. Місце першого можливого переносу правильно позначено в усіх словах рядка: 

А за-дзвонити, без-соння, ар-хітектура, вуд-жений, яр-марок; 

Б на-ука, ро-зігнати, ба-ян, май-дан, еше-лон; 

В об’-їзд, па-спорт, чай-ка, коло-мийка, за-єць; 

Г пів-аркуша, схо-дження, при-слівник, на-гребти, збі-жжя; 

Д іс-торія, під-робка, зап-рошення, ґу-дзик, бай-рак. 

 

3. Усі слова пишуться з префіксом с- в рядку: 

А ..хвилювати, ..танцювати, ..компокувати, ..фальшувати, ..шити; 

Б ..плести, ..тягнути, ..хвалити, ..формулювати, ..копати; 

В ..пиляти, ..хвалити, ..фокусувати, ..цілити, ..копіювати; 

Г ..понукати, ..класти, ..чепити, ..твердити, ..ховати; 

Д ..плавити, ..формувати, ..хибити, ..сушити, ..тримати. 

 

4. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: 

А вер..тено, л..дацюга, вип..щений, сут..ніти, л..ментувати; 

Б кринич..нька, закор..нілий, лот..рея, вогн..чок, зніве..ний; 

В м..ткий, дуж..чка, восьм..ро, к..шеньковий, шел..ст; 

Г кис..нь, кр..ниця, с..зонний, ластов..ня, сит..чко; 

Д виш..нька, ч..рнетка, мавп..ня, книж..чка, п..ріжок. 

 

5. Помилку при спрощенні приголосних допущено в рядку: 

А обласний, якісний, очисний, жалісний, тижня; 

Б усний, серцевий, щасливий, буревісник, корисний; 

В беззахисний, совісний, вартісний, борозна, гіганський; 

Г учасник, ціннісний, злісний, обласний, пристрасний; 

Д намісник, почесний, тріснути, перехресний, цілісний. 

 

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку: 

А голуб..ята, переджнив..я, під..юджувати, харків..янин, ф..юзеляж; 

Б ад..ютант, ком..юніке, пів..ями, роз..ятрений, арф..яр; 

В кон..юнктивіт, кар..єр, трав..янистий, дит..ясла, реп..ях; 

Г череп..яний, під..яремний, медв..яний, безправ..я, інтерв..ю; 

Д п..ятеро, без..ядерний, св..ященний, прем..єра, верб..я. 

 

7. Виділене слово треба писати з малої літери в рядку: 

А Першими лауреатами (Ш, ш)евченківської премії стали О. Гончар, П. Тичина і П. 

Майборода; 

Б 9 березня о 10 годині розпочнуться щорічні (Ш, ш)евченківські читання;  

В В історії української літератури Є. Гребінка залишився ще й як щирий учасник у 

вирішенні (Ш, ш)евченкової долі; 

Г Вони демонстрували красу і чарівність (Ш, ш)евченкового слова; 



Д Розміри (Ш, ш)евченківського вірша розрізняються між собою за числом складів. 

 

8. Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку: 

А ексклюзивний - винятковий; 

Б експресивний - нестримний; 

В елегантний - витончений; 

Г елегійний - сумний; 

Д елітний - добірний. 

 

9. Значення фразеологічного звороту пустити півня правильно пояснено н рядку: 

А плакати; 

Б зробити дошкульне зауваження; 

В довести до занепаду; 

Г викликати пожежу з метою помсти; 

Д прижитися де-небудь. 

 

10. Усі слова мають префікс пре- в рядку: 

А прездоровий, предивний, пребагатий, престрашний, представник; 

Б пресмачний, премилий, презирливий, преміальний, прелютий; 

В препоганий, пресолодкий, пресувальник, пречистий, прехороший; 

Г предок, прегарний, прескромний, пресвітлий, претихий; 

Д предорогий, премудрість, прехитрий, престарілий, презлий. 

 

11. Граматичний зв’язок порушено в словосполученні: 

А стародавнє Брно; 

Б велике Токіо; 

В сонячне Баку; 

Г сучасне Батумі; 

Д стрімке Міссурі. 

 

12. Виділені слова треба писати окремо в реченні: 

А Та/ж ми з тобою були колись товариші (Леся Українка); 

Б Перебування міністра в Тернополі те/ж було недовгим (З газ.); 

В Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь - крига розтане (З. Гончарук); 

Г Як/що втрачено все, залишається совість (Л. Первомайський); 

Д Що/б прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці (М. Коцюбинський). 

 

13. Правильну відмінкову форму числівника п’ятсот дев’яносто вісім наведено в 

рядку: 

А п’ятьмастами дев’яноста вісьма; 

Б п’ятистам дев’яносто восьми; 

В (на) п’ятсот дев’яносто восьми; 

Г п’ятисот дев’яноста вісьми; 

Д п’ятсот дев’яноста восьми. 

 

14. Усі прислівники правильно записані в рядку: 

А ліворуч, згарячу, навпочіпки, поодинці, подоброму; 

Б удвох, нізащо, нажаль, зозла, позавчора; 

В напоказ, додому, здалеку, щоранку, восновному; 

Г укупі, змолоду, віддавна, спересердя, наперекір; 

Д навіщо, поблизу, легковажно, згарячу, дармащо. 

 



15. Між однорідними членами кома не ставиться в реченні (розділові знаки 

пропущено): 

А Флейта допомагала поетові добирати рими надавати словам гармонійного звучання (І. 

Пільгук); 

Б Тріпочеться нуртує джерело біжить у даль за мріями і часом (Н. Чир); 

В Ні світ ні зоря в кочовище примчали дозорці й здійняли крик про старого вождя Ора... 

(В. Чемерис); 

Г Земля летіла у вінку з півоній соняхів і лілій (І. Жиленко); 

Д Дурманив гіркуватий дух дубової кори торішньої глиці розм’яклої на сонці соснової 

живиці... (Р. Іванченко). 

 

16. Безсполучниковим складним є речення: 

А Спадає вечір сторожко, помалу, ворушить зорі в темряві криниці (Л. Костенко); 

Б У писемних згадках різних народів, представники яких пізніше мандрували в 

Придніпров’ї, наші предки описані як гармонійно фізично і духовно розвинуті люди з 

високою культурою і мораллю (3 журн.); 

В Раптом на сонячній зеленій галявині, усіяній квітами жовтих дзвіночків - ключів од 

сонця, з’явився Наслав (Р. Іванченко); 

Г І знову розкинула перед нею гілля стара верба, берег ліг зеленою травою аж ген до 

річки (В. Горбатюк); 

Д Директор - молодий високий чоловік у чорних окулярах - продовжував сидіти за 

столом, гортаючи сторінки класного журналу (М. Матіос). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між словосполученнями та лексичними групами слів, які 

до них належать:  

Словосполучення Лексична група  

1 щира людина - лицемірна людина А омоніми 

2 бронзовий пам'ятник - архітектурна пам'ятка Б синоніми 

3 водяна пара - пара черевиків В антоніми 

4 збагнути істину - зрозуміти істину Г пароніми 

 Д фразеологізми  

 

18. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядом за значенням:   

Займенники Розряд за значенням  

1 я, ти, він, вона А особові 

2 той, цей, такий, стільки Б присвійні  

3 мій, твій, свій, ваш В вказівні  

4 деякий, чийсь, абихто, щось Г відносні  

 Д неозначені 

 

19. Установіть відповідність між засобами вираження присудка і прикладами:  

Присудок виражений Приклади 

1 дієсловом у формі А Дід бух йому в ноги (М. Малюк). 

дійсного способу Б Але відмовитися - це назавжди образити  

2 інфінітивом Нікарха, старого воїна й доброчесного 

3 вигуковою формою громадянина (Ю. Мушкетик). 

дієслова В Закинувши вудочки на плече, Василько 

4 фразеологічним почимчикував до річки (Григір 

сполученням Тютюнник). 

 Г Люди почали сходитись до не звичайного 



 кобзаря (І. Пільгук). 

 Д Я печу раків і мовчки стою на одному   

 місці... (О. Гончар). 

Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. Запишіть подані іменники у формі давального відмінка однини:  

лебідонька __________________________________________________________________  

їжачиха __________________________________________________________________  

перемога  _________________________________________________________________  

завірюха __________________________________________________________________  

Оленка ___________________________________________________________________  

 

21. До поданих слів доберіть антоніми: 

абстрактний ______________________________________________________________  

аналіз ____________________________________________________________________  

буденний _________________________________________________________________  

жартома _________________________________________________________________  

індивідуальний _____________________________________________________________  

 

22. Утворіть відносні прикметники чоловічого роду від поданих іменників: 

черешня __________________________________________________________________  

соя _________________________________________________________________________  

матч ____________________________________________________________________  

емаль ____________________________________________________________________  

душ _______________________________________________________________________ 

 

23. Запишіть складні географічні назви: 

Новоград/Волинський _______________________________________________________  

Ростов/на/Дону  ___________________________________________________________  

Південне/Полісся ___________________________________________________________  

Атлантик/Сіті ____________________________________________________________  

Конча/Заспа _______________________________________________________________  
 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

у найближчий час __________________________________________________________  

явка обов ’язкова___________________________________________________________  

всі без виключення__________________________________________________________  

попасти в аварію __________________________________________________________  

не дивлячись на це __________________________________________________________  

 

25. Складіть речення, використовуючи подані слова. 

За в’язка/ _________________________________________________________________  

Зав’я зка/ _________________________________________________________________  

А тлас/ ___________________________________________________________________  

Атла с/ ___________________________________________________________________  

 ілизна / ____________________________________________________________________ 


