
ВАРІАНТ 26 

 
Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді 

 

1. М’які приголосні є в усіх словах рядка: 

А олень, альманах, ранок, політ, доля; 

Б льон, пісок, буряк, місяць, лис; 

В приймач, лялька, няня, сітка, пісня; 

Г гімн, косуля, дятел, колиска, переліт;  

Д люлька, вікно, бібліотека, джинси, відгук. 

 

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, ...ґринджоли, ...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. Усі іменники вживаються тільки в однині в рядку: 

А фосфор, гречка, сіль, палець, цитрамон; 

Б розквіт, мужність, бронза, кисень, цемент; 

В ім’я, молодь, вуглець, ситець, сталь; 

Г глина, льон, курча, молоко, мідь; 

Д шовк, професія, борошно, малина, аспірин. 

 

12. Нестягнений прикметник є в реченні: 

А Чом, Дунаю, став ти мутен, став ти мутен, каламутен? (П. Куліш); 

Б В порожньому житті немає втіхи (Б. Грінченко); 

В І шумить, і гуде, дрібен дощик іде (Нар. творчість); 

Г Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай! (М. Старицький);  

Д ...І небо синє, як петрів батіг, на крила хоче - безвісти летіть (А. Подолинний). 

 

13. На місці пропуску в особових закінченнях дієслів треба писати е в рядку: 

А вишиватим...мо, гратим...мо, вез...мо, печ...мо, стеж...мо;  

Б занес...мо, допомож...мо, стукн...мо, побіж...мо, теш...мо; 

В допиш...мо, варитим...мо, свататим...мо, хоч...мо, сид...мо;  

Г клич...мо, говор...мо, мож...мо, береж...мо, виор...мо; 

Д розвед...мо, пиш...мо, скаж...мо, жив...мо, учитим...мо . 

 

14. Не з дієприкметниками пишеться окремо в рядку: 

А (не) розв’язана студентом задача, (не) забута історія; 

Б (не) полита вранці грядка, ще (не) вивчений вірш; 

В (не) дописаний твір, (не) надісланий сестрі лист; 

Г (не) зірвані ще яблука, (не) асфальтована дорога; 

Д (не) доглянута дитина, (не) виправлена помилка. 

 

 

 



15. Неправильно виділено вставну конструкцію в реченні: 

А До речі, примара цензури переслідує і Довженка, і Гоголя все життя (Є. Сверстюк); 

Б Значить, недалеко є людське житло (Б. Лепкий); 

В Дні текли по-ярмарковому, і може, саме тому жваво (І. Багряний); 

Г А скатерка, помережана візерунками дубового листя, здавалося, обзивалась гомоном 

зеленого гаю (І. Пільгук); 

Д Дійсно, відірвавшись від дому, рідних місць, батьківської опіки, людина самостійно 

пізнавала світ напівдорослими очима і такою ж напівзрілою свідомістю (3 журн.). 

 

 

16. Замість коми краще поставити тире в реченні: 

А Ми знову сміялись, і це завжди було добрим початком... (Є. Сверстюк); 

Б Дерева тільки-но почали вкриватись ніжним листом, і крони їх здаються прозоро-

зеленими хмаринками (В. Ґжицький); 

В А ниви пахли хлібами, динями, кавунами, і шуліки високо в небі погойдувалися на 

крилах (Григір Тютюнник); 

Г Студений вітер б’є в холодні вікна, і олов’яний важко дише став (М. Рильський); 

Д Найменший шелест або стук, і моє серце падає і замирає (М. Коцюбинський). 

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей 

 

17. Установіть відповідність між прикметниками та способами їх творення:  

Прикметники Спосіб творення  

1 премудрий, антинародний, А суфіксальний 

нелегкий, завеликий Б префіксальний 

2 прісноводний, новоутворений, В префіксально-суфіксальний 

однотипний, вогнетривкий Г безафіксний 

3 хворобливий, здоровенний, Д основоскладання   

вирішальний, гіллястий  

4 підшлунковий, позакласний,  

безшовний, наплічний  

                                                                                

18. Установіть відповідність між розрядами числівників за значенням та словами:  

Розряд числівника Приклади 

за значенням  

1 власне кількісні А три, сорок чотири, сто одинадцять, двісті два 

2 дробові Б багато, чимало, кількадесят, кількасот  

3 збірні В обидва, четверо, двадцятеро, тридцятеро 

4 порядкові Г одна третя, шість сьомих, півтора, одна ціла  

 три п'яті  

 Д сьомий, десятий, сороковий, сотий 

 

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленої прикладки і 

реченнями:  

Характеристика Приклади 

відокремленої прикладки        

1 стоїть після пояснюваного А Професійний педагог, патріот і гуманіст,  

іменника Степан Васильченко може бути уособленням  

2 має додатковий обставинний поняття народний учитель (О.Гончар) 

відтінок Б Сивочола дитина - жду чудес восени 

3 стосується особового (П.Перебийніс) 

займенника В Час, великийдиригент, перегортає ноти  



4 приєднується до пояснюваного на пюпітрі (Л.Костенко) 

іменника уточнювальними Г Та ось на мене, чижика малого, війнуло  

словами небо хвилею вологи (П.Перебийніс)    

 Д Прилетів до нас здалека чорногуз, або лелека   

 (А.Адаменко)  

 

Завдання (20-25) відкритої форми 

 

20. Подані назви населених пунктів запишіть у родовому відмінку: 

Канів _____________________________________________________________________  

Кривий Ріг ________________________________________________________________  

Бориспіль _________________________________________________________________  

Кишинів __________________________________________________________________  

Ржищів __________________________________________________________________  

 

21. До поданих слів доберіть антоніми: 

авангард __________________________________________________________________  

актив ________________________________________________________________________  

альтруїст ________________________________________________________________  

атака ________________________________________________________________________  

атеїстичний ______________________________________________________________  

 

22. Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів з-, зі-, або с-: 

жати ____________________________________________________________________  

формулювати _____________________________________________________________  

юрмитися _________________________________________________________________  

мліти ________________________________________________________________________  

кріпити ______________________________________________________________________  

 

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: 

всього (на) всього ___________________________________________________________  

з(роду) віку ________________________________________________________________  

на (віки) вічні ______________________________________________________________  

без (кінця) краю ____________________________________________________________  

день (у) день _______________________________________________________________  

 

24. Відредагуйте подані словосполучення: 

заготовка продуктів ________________________________________________________  

одержати освіту __________________________________________________________  

переводити статтю ________________________________________________________  

крайні міри ___________________________________________________________________  

робити враження __________________________________________________________  

 

25. Складіть і запишіть речення, які б відповідали поданим схемам:  

[  ], але [ ]. __________________________________________________________________  

(Якщо...), [  ]. ________________________________________________________________  

[  ], [  ], [  ]. _________________________________________________________________  

[  ] -  [ ]. ____________________________________________________________________  

[  ]: [  ], (яка...). ______________________________________________________________  

 

 

 


