
ВАРІАНТ 20 
 

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 
 

1. Усі слова правильно записані фонетичною транскрипцією в рядку: 

А проблемність [проблéмн'іс'т'], туляться [тул'ац':а]; 

Б козаччина [козáч:и
е
на], молотьба [молот'бá]; 

В утворення [утвόре
и
н'а], зважуватися [звáжувати

е
с'а]; 

Г щастя [шчáс'т'а], свідомість [св’ідом’іс'т']; 

Д церемоніал [це
и
ре

и
мон'іáл], перешкоджати [пе

и
ре

и
шкоджáти]. 

 

2. В алфавітному порядку розміщені всі слова в рядку: 

А мління, млинар, млинець, млинок, млинчик; 

Б матрац, матрос, матуся, матура, матч; 

В медаль, медіана, медіатор, медівник, медик; 

Г місяцелік, місяцехід, місяченько, мітинг, мітка; 

Д милість, мило, милування, миля, мильце. 

 

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

А ...терти, ...купити, ...питати, ...червоніти, ...крутити; 

Б ...пакувати, ...платити, ...тиснути, ...хилити, ...чесати; 

В ...пекти, ...формувати, ...трусити, ...фотографувати, ...кривдити; 

Г ...твердіти, ...тягнути, ...фантазувати, ...деформувати, ...хитрувати; 

Д ...куйовдити, ...хибити, ...кристалізувати, ...фокусувати, ...цементувати. 

 

4. На місці пропуску треба ставити апостроф в усіх словах рядка: 

А бур...ян, різдв...яний, порум...янілий, подвір...я, В...ячеслав; 

Б м...ясо, верб...я, розм....яклий, матір...ю, Св...ятослав; 

В зв...язок, мавп...ячий, від...ємний, сузір...я, Лук...ян; 

Г міжгір...я, розп...ятий, зор...я, черв...як, Мар...яна; 

Д серм...яга, відв...язати, без...ядерний, дит...ясла, Стеф...юк. 

 

5. Усі слова правильно написано в рядку: 

А напівавтомат, полудень, пів дня, півінтервал, пів’ют; 

Б півсутінки, пів оберта, напівдержава, півтінь, пів-Києва; 

В півострів, полукіпок, напівдикун, пів тонни, пів’яблука; 

Г пів Японії, півострів, півколо, півмісяць, напівдрімота; 

Д напівбог, полумисок, пів’їжака, півкілограма, пів-Тернополя. 

 

6. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка: 

А Балт...ка, Ваш...нгтон, Єрусал...м, д...скотека, к...моно; 

Б Кр...т, Алж...р, Ч...каго, ч...пси, сеньйор...та; 

В Єг...пет, Аргент...на, С...ракузи, к...шлак, моза...ка; 

Г Мекс...ка, С...рія, Ш...ллер, імб...р, в...ртуоз; 

Д Пак...стан, Ц...церон, Корд...льєри, акс...ома, к...нджал. 

 

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку: 

А (д)ніпровські (к)ручі, (с)лобожанщина, (р)еспубліка (б)олгарія, (п)илипівка;  

Б (а)ндріївський (у)звіз, (п)окрова, (м)икола (о)лійник, (м)іськрада; 

В (п)илипівка, (к)київська (р)усь, (п)івнічний (л)ьодовитий (о)кеан; 

 Г (є)вропейське (е)кономічне (т)овариство, (р)іздво (х)ристове, (п)рикарпаття;  

    Д (н)аціональний (б)анк (у)країни, (т)уманність (а)ндромеди, (б)уковина. 



 

8. Неправильно дібрано синонім до застарілого слова в рядку: 

А тать - батько; 

Б боян - співець; 

В брань - битва; 

Г ланіти - щоки; 

Д зигзиця - зозуля. 

 

9. Значення «швидко побігти» має фразеологічний зворот у рядку: 

А утнути до гапликів; 

Б ввіритися ногам; 

В у піт вдарити; 

Г вдатися до крайнощів; 

Д одягнути вуздечку. 

 

10. Усі слова мають два суфікси в рядку: 

А кафедральний, окрилити, спустошений, мотаний, кроликовий; 

Б крихітка, поліграфічний, крикнути, готування, грошовитий; 

В аморальність, басувати, надгорілий, допущений, обкапаний; 

Г карбування, зважувати, стеблинка, уважність, молотарка; 

Д громовиця, анемічний, переказувати, пресувальний, колючка. 

 

11. Усі словосполучення правильно утворено в рядку: 

А місткий бутель, запашний ваніль; 

Б вітальний туш, дорогий шампунь; 

В лікувальний аерозоль, довгий путь; 

Г науковий ступінь, неабиякий розкіш; 

Д неприємний нежить, невеликий бандероль. 

 

12. З помилкою утворено прикметник у рядку: 

А студентський, молодецький, товариський, криворізький, купецький; 

Б грецький, господарський, ткацький, чеський, острозький; 

В овруцький, солдатський, юнацький, кавказький, селянський; 

Г збаразький, тюркський, черкаський, бучацький, закарпатський; 

Д український, гадяцький, прилукський, ризький, сусідський. 

 

13. Усі прислівникові сполуки треба писати окремо в рядку: 

А в/ногу, до/лиця, за/світла, на/весні, через/силу; 

Б до/загину, на/жаль, над/силу, у/притул, уві/сні; 

В без/відома, в/обмін, на/щастя, до/смаку, на/ніщо; 

Г до/вподоби, за/дня, з/переляку, на/зразок, у/слід; 

     Д на/око, на/пам’ять, по/правді, у/стократ, як/треба. 

 

14. Частку не з наступним словом треба писати окремо в реченні: 

А Глухо зітхали хвилі, білі чайки (не) покоїлися над озером (О. Гончар); 

Б Чи варто було стільки років побиватися, (не) доїдати, щоб такого кінця діждати! (Л. 

Яновська); 

В Так вам і треба. Чесних людей (не) славите, а чужі речі берете (І. Кочерга); 

Г (Не) здужаю і через хату перейти (Г. Квітка-Основ’яненко); 

Д Почав (не) дочувати після грипу, коли йому виповнилось дванадцять років  

(3 газ.).  

 



15. Поширена прикладка відокремлюється на письмі тире в реченні (розділові знаки 

пропущено): 

А І місяць ясний божок із золотими ріжками виплив у небі в танку дівчаток-зірок... (С. 

Васильченко); 

Б Тутешню екзотику одежу писанки співи і танці час від часу возили в область на 

телебачення на фестивалі чи просто перед начальством показувати (М. Матіос); 

В Мати Миколи Аркаса видатного українського історика і композитора походила із 

старовинного роду козацьких старшин Богдановичів (В. Дрозд); 

Г Осінь найкраща пора пахла з усіх підвід (Ю. Яновський); 

Д Одарка молода й весела молодиця слухаючи ті нерадісні речі засумувала похилилася 

(П. Мирний). 

 

16. Кома не ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки пропущено): 

А Заходить сонце і тони осінніх кольорів міняються щохвилі (С. Васильченко); 

Б Цвіте спориш і заростає стежка (Л. Костенко); 

В Сплітають верби тінявий намет і шепче казку сонний очерет (Яр Славутич); 

Г У полях диміла місячна курява і тихим посвистом бриніли жита й пшеничні ожереди 

(Є. Гуцало); 

Д Я співаю пісню морю і воно мені співа (О. Олесь). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:  

Фразеологізм Значення  

1 вогнем і мечем А неладно, нескладно 

2 на галай – балай Б нещадно 

3 на галь – паль В недбало 

4 і гич не до речі Г незрозуміло 

 Д квапливо, поспіхом 

 

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

Схема морфемного Приклади  

        розбору  

1 корінь + суфікс + А відписка, наряджений, виритий, заморений   

   закінчення Б журнальний, рудуватий, дотепний, зернистий     

2 префікс + корінь + В нарукавник, незавершений, стуманілий, 

освітлений суфікс Г проповзти, насісти, устати, змогти 

3 префікс + корінь + Д жолобковий, життєвий, казкар, кам'яниця  

   суфікс + закінчення   

4 корінь + суфікс +  

   суфікс + закінчення  

 

19. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та 

розділовими знаками, які в них треба поставити:   

Характеристика речення Приклади 

1 кома А Святополк стрепенувся слово "перемога" завжди  

2 крапка з комою звучало для нього солодким і дзвінким  

3 двокрапка стоголоссям (Р.Іванченко).  

4 тире Б За осінньою журбою світлих днів уже нема   

 швидко з білою габою прийде владарка-зима   

 (Г.Чупринка). 

 В Десь на краю села дівчата співали веснянки   



 гомоніли й галасували (С.Васильченко).  

 Г Іван Сороченко знав треба щось змінювати  

 (С.Процюк). 

 Д Погляди вчених на природу мови змінювалися 

 залежно від накопиченого фактичного матеріалу 

 (М.Кочерган). 

 

Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. До поданих визначень запишіть іменники, що означають назви осіб за їхньою 

діяльністю: 

той, хто грає на кобзі __________________________________________________________  

той, хто працює на тракторі ___________________________________________________  

той, хто доглядає за садом _____________________________________________________  

 той, хто грає на скрипці _______________________________________________________  

той, хто навчає у школі ________________________________________________________  

 

21. Утворіть словосполучення, дібравши з дужок відповідне слово:  

(тамувати, затримувати) розвиток ______________________________________________  

(елегантний, витончений) одяг ___________________________________________________  

(просторий, широкий) будинок ___________________________________________________  

(відчинити, відкрити) збори _____________________________________________________  

(звертатися,ректи) до учнів _____________________________________________________  

 

22. Напишіть числа й одиниці виміру словами:  

1,5 хв ________________________________________________________________________  

16 га _________________________________________________________________________  

90% __________________________________________________________________________  

0,25 г ________________________________________________________________________  

5,6 км ________________________________________________________________________  

 

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки: 

(я)рослав (о)смомисл ___________________________________________________________  

(п)південноукраїнський (к)анал  ________________________________________________  

(т)анталові (м)уки _____________________________________________________________  

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни ______________________________________________  

(п)рибалтійські (к)раїни ________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

приміняти силу ________________________________________________________________  

підвищувати кількість __________________________________________________________  

зір падає______________________________________________________________________  

відмічати ювілей ______________________________________________________________  

найтонкіші судини _____________________________________________________________  

 

25. За поданими початками утворіть складносурядні речення. При потребі  

поставте розділові знаки:  

Був тільки початок місяця ____________________________________________________  

Олег щось малював ___________________________________________________________  

Стояв старий ліс ____________________________________________________________  

Повітря було вологе __________________________________________________________  

Бузок ще не розцвів ___________________________________________________________  


