
 

ВАРІАНТ 23 
 

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 
 

1. Кількість звуків і букв однакова в усіх словах рядка: 

А мураха, листя, дощ, весна, сон; 

Б танець, одяг, полеміст, долото, ганчірка; 

В поїзд, груша, поет, вікно, гарбуз; 

Г мріяння, ряд, нога, аптека, річка; 

Д любов, яблуко, зошит, сонце, кривда. 

 

2. Правильно поділено на частини для переносу всі слова в рядку:  

А оке-ан, при-їжд-жа-ти, ра-йон, зі-лля; 

Б пе-ред-за-хід-ний, пе-ньок, від-га-дати, лі-йка; 

В за-вою-ва-ти, проб-лиск, ся-ють, щас-тя; 

Г роз-ріс-ся, оспі-ва-ний, пі-джи-ва, об’-єм; 

Д від-звук, клей-ко-ви-на, пір’-ям, над-міру. 

 

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

А пр...будова, пр...зирство, пр...віт, пр...гінка, пр....зовник; 

Б пр...лягання, пр...кажчик, пр...їзд, пр...голублення, пр...хильниця; 

В пр...ємність, пр...голів’я, пр...везення, пр...мудрість, пр...бирання;  

Г пр...шивка, пр...тирання, пр...сутність, пр...мор’я, пр...принт;  

Д пр...бережник, пр...власнення, пр...позиція, пр...землення, пр...лавок.  

 

4. На місці пропуску не потрібно вставляти літери в усіх словах рядка: 

А звіс...но, скатер...ка, асистен...ський, влас...ний, лус...нути;  

Б зліс...ний, контрас...ний, блис...нути, учас...ник, щас...ливий;  

В тис...нути, ус...ний, страс...ний, очис...ний, якіс...ний; 

Г п’я...десят, чес...ний, корис...ний, хрус...нути, улес...ливий;  

Д радіс...ний, студен...ство, бряз...нути, щотиж...невий, заїз...ний.  

 

5. Усі слова правильно записані в рядку: 

А мудрість, зозульці, тьмяний, сеньйорита, Ульяна; 

Б гуцульський, неньці, жіньчин, портьєра, Нью-Йорк; 

В внученьці, чотирьох, заводський, мальярія, Лавуазьє; 

Г злість, подільський, збіговисько, мільярд, Манчжурія; 

Д тьохкати, кружальце, бершадський, батальйон, Омелян. 

 

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку: 

А п...єдестал, кар...єра, торф...яний, св...яткувати, з...явитися; 

Б Лук...янчук, без...язикий, тім...ячко, узгір...я, дев...ятсот;  

В духм...яний, багатослів...я, в...яз, зіп...ястись, дит...ясла;  

Г міжребер...я, пред.. .явник, розм...якнути, зап...ястя, цв...яховий; 

Д надбрів...я, пан...європейський, з...єднати, риб...ячий, дзв...якати.  

 

7. Правопис ненаголошених е, и перевіряється наголосом в усіх словах рядка: 

А крилатий, кленовий, вечірній, пенал, поклик; 

Б глибокий, деревце, кривий, вишневий, кишеня; 

В стелити, величати, перон, серпневий, весна; 

Г скрипіти, вкривати, зимовий, крикливий, апельсин; 



Д впливати, кленовий, село, легенький, весло. 

8. Синонім до іменника неправильно дібрано в рядку: 

А доповідь - промова; 

Б мореплавство - навігація; 

В долівка - підлога; 

Г мученик - страдник; 

Д кабала - ресторанчик. 

 

9. Позначте фразеологічний зворот, який є антонімом до як на лопаті вивіз:  

А як в око вліпив; 

Б як на дріжджах; 

В як горіхи лущити; 

Г як язиком злизало; 

Д як гора з плечей звалилася. 

  

10. Усі слова мають префікс у рядку: 

А поїдати, покуття, половчанин, полагоджений, попускати; 

Б поповнення, позолочений, подбати, позитивізм, поволі; 

В полягати, покупець, пожвавішати, подзьобаний, повзти; 

Г полісся, полюбляти, поміщати, поламати, пойменований; 

Д полакувати, покалічений, повидло, покинути, повіяти. 

 

11. Не всі іменники у формі кличного відмінка однини правильно записані в рядку:  

А весно, гаю, батьку, Денисе, Софіє; 

Б учителю, совісте, директоре, Олесе, Остапе; 

В заметіле, орля, добродію, Миколо, Тарасе; 

Г котику, краю, юносте, Сергію, Ганно; 

Д подороже, лоша, діду, Івасю, Таню. 

 

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку: 

А південно/західний, яскраво/червоний, українсько/німецький 

вокально/інструментальний; 

Б мовно/літературний, жовто/гарячий, лейб/гусарський, кисло/солодкий;  

В біло/сніжний, хіміко/технологічний, науково/дослідний, густо/малиновий;  

Г військово/повітряний, сріблясто/сірий, історико/педагогічний, суспільно/корисний;  

Д літературно/меморіальний, жовто/блакитний, атомно/молекулярний, право/бережний. 

 

13. Не потребує редагування речення: 

А Я швидко виконав моє завдання; 

Б Йому постійно везло; 

В Ніхто не може заперечити Остапові; 

Г Можливо, хто з рідних допоможе мені; 

Д Вони зустрілися на тому ж місці. 

14. Частку не з прикметником треба писати окремо в реченні: 

А Гомін був (не) ласкавий, сердитий (Б. Грінченко); 

Б Був білий світ (не) білий вже, а чорний (Л. Костенко); 

В Зажурилась Україна, що (не) добра їй година (М. Костомаров); 

Г 3 темної гущавини садка доносилося (не) стямне щебетання соловейків  

   (П. Мирний); 

Д Пухнасті хмари пливли білими кораблями до густого, (не) пролазного лісу...  

   (В. Винниченко). 

 



15. Неправильно виділено звертання в реченні: 

А Спасибі, земле, за твої щедроти! (Л. Костенко); 

Б Тобі, тобі, моя Вітчизно, у серці дзвонять голоси (М. Рильський); 

В Здрастуй, липню кучерявий! (М. Драй-Хмара); 

Г О, сонце, всміхнись хоч мені, зігрій мою душу холодну, заглянь в мою чорну   

безодню, кинь в неї проміння ясні (О. Олесь); 

Д Спинися, сонце надвечірнє, спинись, мій заходе життя! (О. Олесь). 

 

16. Треба поставити кому у складносурядному реченні (розділові знаки пропущено): 

А В печі тріщав вогонь та сичав борщ (М. Коцюбинський); 

Б І в нього кров козацька закипала і стугоніли в пам’яті шаблі (Л. Костенко); 

В В голосі Шахая бриніли ноти непохитної волі і чувся металевий тембр (Ю. Яновський); 

Г Гойдає вогку черемшину весни всевладної рука і серце пісню солов’їну на поєдинок 

виклика (М. Рильський); 

Д Над водою вставав туман і повівало холодком (С. Васильченко). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:  

Місце наголосу Приклади  

1 наголос на першому складі А арахіс, набожний, мережа, обруч 

2 наголос на другому складі Б первісний, напасть, обгортковий, одежина 

3 наголос на третьому складі В подружка, олень, тризвук, баржа  

4 можливий подвійний наголос Г змиршавілий, бездоглядність, абиде, начіс 

 Д бюлетень, конопельки, облисіти, кропива  

 

 

18. Установіть відповідність між словами та їх значеннями:  

Слово Лексичне значення  

1 кадіб А страва з густо запареного борошна 

2 бричка Б криниця без зрубу 

3 лемішка В легкий візок для їзди  

4 студня Г велика діжка  

 Д сир з овечого молока 

 

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленого означення і 

реченнями:  

Характеристика Приклади 

відокремленого означення        

1 стоїть після означуваного А Знесилений, кінь зупинився, важко дишучи  

   іменника (О.Гончар)       

2 має додаткове обставинне Б Приїхала і, знеможена, відразу лягла           

   значення (У.Самчук)       

3 відірване від означуваного В Що їм, бідним, сниться у холоднім сні?   

   іменника іншими словами (В.Сосюра)                 

4 відноситься до особового Г Минають миті, довші від століть  

займенника (Л.Костенко) 

  Д Добігало вже сонце до гір, величезне,  

 червоне (І.Франко)  

 

 

 



Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. До поданих слів доберіть споріднені, які б писалися з апострофом:  

солома ___________________________________________________________________  

трава ____________________________________________________________________  

соловей _______________________________________________________________________  

єднати _______________________________________________________________________  

їсти _________________________________________________________________________  

 

21. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники: 

амбасада _________________________________________________________________  

дайджест ____________________________________________________________________  

інвестиція ________________________________________________________________  

ексклюзивний ______________________________________________________________  

рейтинг ______________________________________________________________________  

 

22. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників:  

донька ___________________________________________________________________  

матінка ______________________________________________________________________  

Юля _________________________________________________________________________  

Ольга ________________________________________________________________________  

Явдоха _______________________________________________________________________  

 

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: 

хрест (на) в (хрест) _________________________________________________________  

як (не) будь ________________________________________________________________  

с (під) лоба ____________________________________________________________________  

сам (на) сам ___________________________________________________________________  

як  (най) довше _____________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

знеболюючий засіб _____________________________________________________________  

мати в виду ___________________________________________________________________  

головуючий на зборах ________________________________________________________  

за браком часу ________________________________________________________________  

бувші студенти _______________________________________________________________  

 

25. Складіть речення, використовуючи подані слова. 

Проте / _____________________________________________________________________  

Про те / ____________________________________________________________________  

Удень / _____________________________________________________________________  

У день / _____________________________________________________________________  

По перше / __________________________________________________________________  

 


