
ВАРІАНТ 2 

 
Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 

 

1. Усі приголосні глухі в словах рядка: 

А орбіта, натягти, конгрес, іронія, здавна; 

Б кактус, факт, капуста, пакостити, пасіка; 

В осад, людний, колосся, забутий, гризун; 

Г натура, лікар, історія, здобич, доброта; 

Д кіготь, морок, холод, проїзд, двері. 

 

2. Сполучник і треба записати в реченні: 

А На село часто (і, й) густо набігали татари; 

Б Дівчина (і, й) хлопець ішли швидко; 

В Вони зупинилися (і, й) почали розмовляти; 

Г Дістала квітку з волосся (і, й) кинула йому під ноги; 

Д Так Володимир (і, й) Святослав вирушили в похід. 

 

3. Усі імена по батькові правильно утворено в рядку: 

А Михайло Федорович, Богдан Зіновієвич, Галина Павлівна; 

Б Микола Віталієвич, Мар’яна Кузьмівна, Іван Мефодійович; 

В Олена Юліанівна, Таїсія Кузьмовна, Марко Терентійович; 

Г Андрій Геннадійович, Олена Миколаївна, Ярослав Степанович; 

Д Іван Григорієвич, Лариса Лук’янівна, Тарас Олександрович. 

 

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

А напруж...ння, зав...ртіти, ст....блина, пташ...ня, мороз...во; 

Б гр...бти, виховат...ль, сем...ро, стріч...чка, т...рплячий;  

В ш...сти, мар...во, сел....ще, кош...ня, с...мінарія; 

Г бр...зент, утвор...ний, гр....бти, л...тіти, розумн...чка; 

Д р...сурси, х...мерний, к...рманич, ч...кати, к...раміка. 

 

5. Помилки при вживанні м ’якого знака є в рядку: 

А Нью-Йорк, боязький, доньці, чотирнадцять, уманьський; 

Б різьбити, сходьтеся, кишеньці, утрьох, бринькати; 

В колисонька, Ньютон, слизький, тьохкати, сільський; 

Г мільярд, дальній, дивацький, пальчик, бурульці; 

Д тьмяний, вічність, кульгати, босенький, Маньчжурія. 

 

6. І з великої, і з малої літери (залежно від значення) можуть писатися всі слова в 

рядку: 

А (к)аменяр, (н)ьюфаундленд, (п)ентагон, (ч)ервона (ш)апочка; 

Б (п)олісся, (к)обзар, (ч)асослов, (х)ам, (ф)ортуна; 

В (с)ірий (в)овк, (т)антал, (с)удак, (р)іздво; 

Г (з)емля, (х)рестини, (х)амелеон, (ф)арадей, (у)ран;  

Д (т)итан, (т)алмуд, (с)онце, (р)ак, (к)рашанка. 

 



7. Без подвоєння приголосних пишуться всі слова в рядку: 

А інкас...ація, гол...андець, ком...ентатор, тер...аса, кор...ектний;  

Б ас...амблея, кол...егія, тон...а, прогрес...ивний, трас...а;  

В конфет...і, інтел...ектуальний, компрес...ор, ан...отація, бон...а;  

Г іп...одром, бал...он, ап...лодисменти, ап...аратура, віл...а; 

Д кал...іграфія, ас...оціація, мас...аж, іл....юстрація, ат...аше.  

 

8. У переносному значенні вжито всі словосполучення рядка: 

А гострий погляд, срібний голос, солодкий мед; 

Б кам’яне серце, вовча нора, убоге листя; 

В сосновий ліс, заяча душа, крокодилячі сльози; 

Г зелений студент, жовтий клен, прозора мова; 

Д солодкий сон, бабине літо, золотий син. 

 

9. Фразеологічний зворот має значення «притягати до відповідальності кого-

небудь або розправлятися з кимось» у рядку: 

А взяти на цугундер; 

Б закинути ноги на плечі; 

В брати на решето; 

Г схопити за жабри; 

Д взяти під обстріл. 

 

10. Спосіб творення слів надвиробництво, праслов’янський, викрутити: 

А префіксальний; 

Б суфіксальний; 

В постфіксальний; 

Г префіксально-суфіксальний; 

Д основоскладання. 

 

11. В орудному відмінку однини перед закінченням подовжуються приголосні в усіх 

іменниках рядка: 

А паморозь, піч, блакить, жовч, сіль; 

Б емаль, далеч, ожеледь, річ, матір; 

В тінь, ніч, розкіш, подорож, папороть; 

Г Рось, даль, голубінь, честь, зелень; 

Д осінь, блакить, мазь, творчість, лінь. 

 

12. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ов у рядку: 

А ліс, дощ, ситець, знак, колір; 

Б сніг, черешня, набряк, козак, тест; 

В брат, рахунок, метр, дуб, серпень; 

Г вітер, бурштин, розум, військо, замок; 

Д книжка, директор, кришталь, кизил, зима. 

 

13. Числівники з іменниками правильно узгоджено в рядку: 

А два з чвертю місяця, півтора кілограма; 

Б четверо хлопців, три з половиною роки; 

В сім десятих процента, два острова; 

Г перед другим вересням, тисяча тонн; 

Д півтора десятка, чотири оберемка. 

 

 



14. Слово з не треба писати окремо в рядку: 

А Любов і мудрість будують храми, (не) нависть їх руйнує (М. Мащенко); 

Б На столику світить (не) догарок свічки, над книжкою я у думках (О. Маковей); 

В Мене так ранили і (не) уцтво, й байдужість, лихі слова і дріб’язковість дум (Л. 

Забашта); 

Г Осіння (не) года за вікном глухо шуміла вербами, дощ стікав по шибках (О. 

Гончар); 

Д Я житиму (не) тілом, а душею, надією великою моєю (П. Куліш). 

 

15. Поширена прикладка не відокремлюється на письмі в реченні (розділові  

знаки пропущено): 

А Лише Дніпро брат вічності й краси тече в лугах тих самих і так само (Л. 

Костенко); 

Б Він великий коронний гетьман Речі Посполитої Микола Синявський мусив оборону 

краю тримати проти нападників... (В. Горбатюк); 

В Драматург і поет викладач української літератури Дмитро Николишин був 

пресвітлою особистістю найвитонченішим інтелігентом знавцем світових літератур і 

мрійником (Р. Іваничук); 

Г Переяслав місто древньої звитяги стародавніх легенд та історичних переказів 

привертало увагу Григорія ще в студентські роки (І. Пільгук); 

Д Орест Кузьма професор біології і хімії зачаровував нас на уроках практичними 

дослідами (Р. Іваничук). 

 

16. Серед речень з двокрапкою не є складним безсполучниковим: 

А Речі прості і чисті люблю я: потиск руки мозолястої, сині світанки над водами, 

шум у лісі зелений і шум золотий, спів солов’їний і пісню людську (М. Рильський); 

Б А вечір приходить і все втихомирює: і нелад, і лад, навіть безлад - усе (І. Драч); 

В Тутешні краєвиди не здавалися неприступними: до далеких горизонтів сягала 

хвиляста рівнина лісостепу (Б. Харчук); 

Г Юстина перевела погляд на дровітню: гілляччя складено високою купою (Б. 

Харчук); 

Д Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:  

Місце наголосу Приклади  

1 наголос на першому складі А винагорода, затишно, милостивий, 

 помилка 

2 наголос на другому складі Б долішній, вірші, насміх, висланець 

3 наголос на третьому складі В теплопровід, фільварок, чотирнадцять,  

4 можливий подвійний наголос пізнання                 

 Г оленячий, поляк, коромисло, афінянка 

 Д абетковий, агрономія, наговір, надрядковий 

 

18. Установіть відповідність між ступенями порівняння прикметників і словами:  

Форма ступеня порівняння Приклади  

1 проста форма вищого А найменш цікавий, найбільш приємний,  

ступеня порівняння найбільш досвідчений, найменш зрозумілий 

2 складена форма вищого Б молодший, кисліший, чемніший, дзвінкіший 

ступеня порівняння В найвищий, найскладніший, найпрозоріший,  

3 проста форма найвищого найдорожчий  



ступеня порівняння Г якнайбільший, щонайдужчий, щонайкращий, 

4 складена форма найвищого якнайвищий 

ступеня порівняння Д більш обережний, менш приємний, менш  

 веселий, більш зелений 

 

19. Установіть відповідність між засобами, які ускладнюють речення, і прикладами:  

 

Засоби, які ускладнюють речення Приклади  

1 відокремлена обставина А У нас там, на городах, пахне кропом у   

2 відокремлений уточнюючий сизі ранки (М.Рильський) 

член речення Б І, звісно, змалку боровик скидати   

3 вставний компонент капелюх не звик (Д.Павличко)         

4 звертання В Широкий Дніпре мій, з тобою ми в   

 розлуці (А.Малишко)    

 Г Видзвонюючи чистим кришталем,   

 бризнув сміх (Є.Гуцало)           

 Д Хай весна прилине - радість журавлина   

 (В.Сосюра)    

 

  

Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників: 

блок (об’єднання) __________________________________________________________  

блок (піднімальний механізм) _________________________________________________  

Туніс (місто) _______________________________________________________________ 

Туніс (країна) _____________________________________________________________  

серфінг (вид спорту) _______________________________________________________  

 

21. До поданих слів доберіть пароніми: 

зброя ______________________________________________________________________ 

адресат __________________________________________________________________  

диктат __________________________________________________________________  

професійний_______________________________________________________________  

цегельний _________________________________________________________________  

 

22. До поданих словосполучень доберіть,синонімічні, побудовані за схемою 

«прикметник + іменник»: 

колискова матері __________________________________________________________  

слід зайця _________________________________________________________________  

порада Ігоря ______________________________________________________________  

портфель Андрія ___________________________________________________________  

плаття Олі _______________________________________________________________  

 

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:  

у (будь) чому  _______________________________________________________________ 

ні (в) якому _______________________________________________________________  

з (аби) чим ________________________________________________________________  

коли (не)коли ______________________________________________________________  

хто (зна)що _______________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 



на повному серйозі _________________________________________________________  

точка в точку _____________________________________________________________  

у декількох словах __________________________________________________________  

вищий учбовий заклад _______________________________________________________  

рахувати правильним _______________________________________________________  

 

25. Закінчіть речення, доповнивши їх однорідними членами. Поставте потрібні 

розділові знаки:   

Усі раділи сонцю _____________________________________________________________ 

Для щастя людині треба _____________________________________________________  

Тут усе батькове ___________________________________________________________  

Ми не бачили вже нічого _____________________________________________________  

У неї квіти росли скрізь ________________________________________________________ 

 
 


