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Модуль 1 

Варіант 1 

1 рівень 

1. Усі слова записані за алфавітом у рядку: 

А) містичний, місто, мисливець, месник; 

Б) метод, метро, митець, мітинг; 

В) милозвучний, мелодійний, мелодія, мілкий; 

Г) мерзлий, мережа, мирний, міркувати. 

 

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні дзвінкі: 

А) бузок, кохання, паркан, периметр; 

Б) дзьоб, розмова, недоля, міра, дуб; 

В) дятел, приймач, стукіт, вухо; 

Г) ворог, левада, жити, раса. 

 

3. Укажіть слова, у яких однакова кількість звуків і букв: 

А) олень, щічка, сім, п’явка; 

Б) джем, варіант, явір, зозуля; 

В) люстерко, смужка, цифра, п’ять; 

Г) мереживо, дозвілля, привід, ясність. 

 

4. Спільний голосний звук є в усіх словах рядка: 

А) дим, декан, рефрен, дерен; 

Б) тюльпан, угіддя, турок, юрта; 

В) бескид, дим, б’ється, дерево;  

Г) маржа, кокон, колос, кара. 

 

5. Букви, які на письмі завжди передають два звуки: 

А) я, ю, є, ї; 

Б) ї, щ; 

В) я, ю; 

Г) я, ю, є, ї, щ. 

 

6. Букви дж та дз передають на письмі один звук [дж], [дз], якщо: 

А) вони належать до різних морфем; 

Б) вони вживаються в запозичених словах; 

В) вони стоять на початку слова; 

Г) вони належать до однієї морфеми. 

 

7. Позначте рядок, усі слова якого правильно поділено для переносу:  

А) осін-ній, ае-родром, від-літати; 

Б) рі-лля, май-орити, ви-орати; 

В) цукро-варіння, кольо-ровий, зір-вати; 

Г) жовтін-ня, близь-кий, сад-жати. 

 

8. Позначте рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок: 

А) ягода, мрія, ромашка; 

Б) земля, міський, маяк; 

В) бульйон, олія, вікно; 

Г) АЕС, озеро, вікно. 

 

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак: 

А) зменьшити, дрібненько, кобзар, кількість; 

Б) бриньчить, підносься, візьміть, кіньчин; 

В) няньчити, цяцьці, медальйон, різьбяр; 

Г) сопілці, уманьський, український, сільський.  

 

10. Позначте рядок, у якому в усіх словах відсутній м’який знак: 

А) камін..чик, мен..ший, у/бал..ці; 

Б) дон..чин, у/скрин..ці, кач..ці; 

В) їдал..ня, вишен..ці, барабан..щик; 

Г) лял..чин, сер..йозний, батал..йон. 

 

11. Укажіть рядок слів, у яких пишеться апостроф: 

А) пів..острів, солов..ї, переджнив..я, ад..ютант; 

Б) чотирьох..ядерний, арф..яр, пів..ящика, дит..ясла; 
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В) мавп..ячий, зор..яниця, безхмар..я, пір..їна; 

Г) під..яр..я, торф..яний, св..ятковий, дзв..якнути. 

 

12. Апостроф не пишеться в усіх словах рядка: 

А) солов..ям, щаст..я, гороб..ячий, матір..ю; 

Б) роз..ораний, Св..ятослав, сер..йозно, хутор..янин; 

В) рум..яний, здоров..я, м..яч, череп..яний; 

Г) черв..ячок, слов..янський, двох..ярусний, в..юнкий. 

 

13. Усі слова написано правильно в рядку: 

А) польовий, рельєф, менший, дівчиньці; 

Б) женшень, уманський, гребінчик, сімдесят; 

В) іньєкція, нюанс, тоньший, няньчити; 

Г) кізоньці, віньєтка, батальйон, ательє. 

 

14. Помилки в написанні слів з великої букви допущено в рядку: 

А) Великий Віз, країни Сходу, Андріївська церква, орден Пошани; 

Б) Укртелеком, Майдан Свободи, Святе письмо, станція метро Хрещатик; 

В) Новий рік, Збройні сили України, Конституція України, Сонячна система; 

Г) Яблунівська сільрада, Кримський півострів, авгієві стайні, Шевченків «Заповіт». 

 

15. Усі слова з великої букви написано правильно в рядку: 

А) Велика ведмедиця, Сізіфова праця, Кавказький хребет, Каменяр; 

Б) Нобелівська премія, день Учителя, Президент України, бульвар Шевченка; 

В) довженкові фільми, Бориспільська міськрада, Друга світова війна, Масниця; 

Г) Декларація прав людини, Хмельниччина, доктор наук, Псалтир. 

 

16. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка: 

А) пр..солодкий, пр..товстий, пр..кликати, пр..клепати; 

Б) пр..чистий, пр..старий, пр..тяжкий, пр..сніжний; 

В) пр..спокійно, пр..цікавий, пр..трудолюбивий, пр..землення; 

Г) пр..хитрий, пр..чепитися, пр..чорний, пр..чудовий. 

 

17. Укажіть слово з ненаголошеними е, и, до якого правильно дібрано перевірне слово: 

А) бл..скучий – блиск; 

Б) заст..лати – стелить; 

В) стр..бати – стрибок; 

Г) ум..рати – смерть. 

 

18. Позначте рядок, у всіх словах якого треба писати букву и: 

А) в..ликий, зам..рати, леб..диний; 

Б) кл..котіти, бр..ніти, тр..вога; 

В) кр..вавий, х..тренький, заст..лати; 

Г) сел..зень, віт..рець, в..шневий. 

 

2 рівень 
19. Установіть відповідність між словами і кількістю букв та звуків: 

1 криться; А) 7 букв, 6 звуків; 

2 джміль; Б) 6 букв, 7 звуків; 

3 яблуко; В) 7 букв, 5 звуків; 

4 відзвук; Г)  7 букв, 7 звуків; 

 Д) 6 букв, 4 звуки. 

 

20. Установіть відповідність між ознаками, за якими відбувається уподібнення, і словами: 

1 уподібнення за глухістю; А) річці; 

2 уподібнення за дзвінкістю; Б) якби; 

3 уподібнення за м’якістю;  В) безпечний; 

4 уподібнення за місцем та способом творення; Г) ложка; 

  Д) радість. 

 

21. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку: 

А) пишеться [пи ше
и
т’с’а]; 

Б) умиваєшся [уми
е
ва йешс’а]; 

В) сиджу [си
е
д жу ]; 

Г) ложці [ло жц’і]. 

 

22. Установіть відповідність між знаками та умовами їх уживання: 
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1 пишеться апостроф;  А) після д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в середині слів; 

2 не пишеться апостроф;  Б) після префіксів, що закінчуються на твердий 

  приголосний; 

3 пишеться м’який знак;  В) між двома однаковими буквами, що позначають 

  м’які подовжені приголосні; 

4 не пишеться м’який знак; Г) після р на початку складу; 

  Д) після к, п, т, ф, х перед я, ю, є, ї. 

 

23. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 уживають м’який знак;   А) домен..щик; 

2 пишеться з апострофом;   Б) комп..ютер; 

3 пишеться буквосполучення йо;  В) кур..оз; 

4 пишеться буквосполучення ьо;  Г) фаміл..ярний; 

   Д) д..оготь.  

 

24. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 пишеться префікс пре-, що означає вищу міру вияву ознаки; А) пр..швартувати; 

2 пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії; Б) пр..стол; 

3 пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення; В) пр..копати; 

4 пишеться префікс пре-, що вживається в старослов’янізмі;  Г) пр..стиж; 

     Д) пр..святий. 

 

25. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 пишеться е, бо сумнівний голосний випадає при словозміні; А) виз..рати; 

2 пишеться е в словниковому слові;   Б) тр..валий;  

3 пишеться и в дієслівному корені;   В) пш..ниця; 

4 пишеться и у відкритому складі ри;   Г) крап..лька; 

     Д) горл..чка. 

 

26. Установіть відповідність між назвами і умовами їх написання: 

1 усі слова пишуться з великої букви; А) (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів; 

2 перше слова пишеться з великої букви; Б) (З,з)аслужений (Д,д)іяч (К,к)ультури; 

3 усі слова пишуться з малої букви; В) (Д,д)ень (Н,н)езалежності України; 

4 пишеться з великої букви і в лапках; Г) (С,с)порткомплекс (О,о)олімпійський; 

   Д) (В,в)верховна (Р,р)ада України. 

 

27. Напишіть два речення, у яких один і той же прикметник на –ський потрібно писати з великої та з малої букви. 

 

3 рівень 
28. Зредагуйте фрагмент заяви. Напишіть заяву з відредагованим текстом. 

Прошу відпустити мене з занять на п’ять днів, бо у мене будуть змагання з плавання в іншому місті. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 1) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

1 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 Б 

6 Г 

7 А 

8 Б 

9 В 

10 А 

11 Б 

12 Б 

13 Г 

14 Б 

15 Г 

16 Б 

17 А 

18 В 

19 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г 

20 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А 

21 В 

22 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В 

23 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Д 

24 1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б 

25 1-Г, 2-В, 3-А,4-Б 

26 1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б 

 
 


