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Модуль 1 

Варіант 2 

1 рівень 

1. Усі слова записані за алфавітом у рядку: 

А) круча, кручина, кубик, кубок; 

Б) крупа, круп’яний, кузов, кузня; 

В) кружок, круїз, крюшон, крючок. 

Г) кружка, кружляти, культура, культовий. 

 

2. Усі приголосні звуки тільки глухі в рядку: 

А) стаття, хисткий, пастух, сполох; 

Б) хитатися, посуха, печиво, ціпок; 

В) поспіх, щука, пшеничка, птиця; 

Г) щастя, посошок, посушити, цукати. 

 

3. Загальна кількість звуків більша за кількість букв у рядку: 

А) техніка, забутий, фантазія, ґандж; 

Б) щелепа, зорею, зв’язав, Мольєр; 

В) джиґун, пальці, випадок, груди; 

Г) пишний, окраса, свій, шлях. 

 

4. Звук [ш] є в кожному слові рядка: 

А) ріж, широко, шар, поклавши; 

Б) принісши, щабель, шибка, щур; 

В) розберешся, шубовснути, дишло, на дошці; 

Г) їж, дощик, догодиш, дріж. 

 

5. Буква я передає на письмі звук [а] у такій позиції: 

А) на початку слова; 

Б) після апострофа; 

В) після м’якого приголосного; 

Г) після голосного. 

 

6. Букви дж та дз передають на письмі два звуки [д],[ж] та [д],[з], 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, у якому допущено помилку в поділі для переносу: 

А) прий-шов, наг-нути, погод-жуватися; 

Б) кукуру-дза, під-земний, їж-джу; 

В) під-дивити, водо-спад, розі-брати; 

Г) пре-красний, від-дзеркалювати, подвір’-ям. 

 

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

А) азалія, алея, ходжу; 

Б) буджу, сіллю, знань; 

В) облич, юннат, ссавці; 

Г) оаза, пісня, тюль. 

 

9. Укажіть ряд слів, у яких пишеться м’який знак: 

А) мал..ований, Вал..ці, кін..чик, тон..ший; 

Б) Натал..чина, вартіс..ть, кін..ський, бас..кий; 

В) перс..кий, т..мяний, дон..чин, пал..ці; 

Г) долен..ці, дівчинон..ці, рибал..ці, на гіл..ці. 

 

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

А) мен..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці; 

Б) землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія; 

В) буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма; 

Г) Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці. 

 

11. Укажіть рядок слів, у яких пишеться апостроф: 

А) надв..язати, поголів..я, безвітр..яний, варшав..янка; 

Б) пів..ями, об..їжджати, рутв..яний, верб..я; 
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В) черв..як, пів..юшки, знічев..я, серм..яга; 

Г) подзв..якування, рутв..яний, напівм..який, без..ядерний. 

 

12. Апостроф не пишеться в усіх словах рядка: 

А) кур..йозний, нав..язливий, р..ятівник, подвір..я; 

Б) тридев..ять, рута-м..ята, пам..ятати, п..яти; 

В) моркв..яний, п..юре, пів..озера, р..ябий; 

Г) нав..ючений, Солов..йов, тьм..ний, п..янить. 

 

13. Усі слова написано правильно в рядку: 

А) мільярд, ньюанс, медальйон, бюро; 

Б) близькість, Уляна, людськість, візьміть; 

В) безкультурья, коньюнктивіт, адью, кювет; 

Г) ад’ютант, медальйон, синьйор, бюлетень. 

 

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

А) Міністерство транспорту України, Західна Україна, Спаситель, Євросоюз; 

Б) Заслужений діяч культури, Геркулес, орден Дружби народів, вулиця Полтавський Шлях; 

В) Ізюмський район, піфагорова теорема, Декларація прав дитини, Донецько-Дніпровський канал; 

Г) шекспірівські сонети, Ольжичів щоденник, князь Данило Галицький, Міжнародний жіночий день. 

 

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

А) харківський Клуб метробудівців, картина «Соняшник», Державний музей образотворчого мистецтва, Забужжя; 

Б) вулиця Кавказька Площа, Південно-Західна залізниця; урочище Козинські горби, Полтавська битва; 

В) Хотинський замок, епоха Відродження, порт Бердянськ, Версальський мир; 

Г) Карл Сміливий, шевченків стиль, архімедова спіраль, білоцерківські навчальні заклади. 

 

16. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка: 

А) пр..мудрий, пр..дніпровський, пр..милий, пр..зирство; 

Б) пр..міський, пр..щепити, пр..своєння, пр..клеїти; 

В) пр..красний, пр..стосований, пр..старілий, пр..вабити; 

Г) пр..освященний, пр..парат, пр..рва, пр..шити. 

 

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

А) перепл..вати – перепливти; 

Б) в..селий – весілля; 

В) кр..венький – криво; 

Г) зд..рати – здерти. 

 

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

А) жовт..нь, ос..ні, бр..ніти, хлоп..ць; 

Б) вер..сневий, дал..ч, тижд..нь, т..мніти; 

В) л..стопад, майся..р, кл..новий, зуп..нити; 

Г) з..рновий, бл..скучий, чов..н, кор..неплід. 

 

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

1 бездолля А) 9 букв, 11 звуків; 

2 безкраїй Б) 9 букв, 10 звуків; 

3бездощів’я В) 8 букв, 9 звуків; 

4 подорожжю Г) 9 букв, 8 звуків; 

 Д) 8 букв, 7 звуків. 

 

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

1 уподібнення за глухістю; А) кігті; 
2 уподібнення за дзвінкістю; Б) цвях; 
3 уподібнення за м’якістю;  В) баскетбол; 
4 уподібнення за місцем та способом творення;  Г) губка; 

 Д) вирісши. 
21. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку: 

1 байдужість –  байду ж’іс’т’]; 

2 ллється –  л’:йе т’с’а]; 

3 гідність –  г’і дн’іст’]; 

4 задумаєшся –  задумаешс’а]. 

 

22. Установіть відповідність між знаками та умовами їх уживання: 

1 пишеться апостроф; А) після д, т, з, с, л, н, г, к, х, ж, ч, ш перед я, ю,  



3 

 є, ї, йо; 

2 не пишеться апостроф; Б) на початку слова та після букв, що позначають 

 приголосні звуки;  

3 пишеться м’який знак; В) між буквами, що позначають подовжені м’які  

 приголосні; 

4 не пишеться м’який знак; Г) після б, п, в, м, ф, якщо перед ними є кореневий  

 приголосний, крім р; 

 Д) після б, п, в, м, ф, якщо перед ними є кореневий р. 

 

23. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 уживають м’який знак; А) цяц..ці; 
2 пишеться з апострофом; Б) Солов..ов; 
3 пишеться буквосполучення йо; В) напів..ява; 
4 пишеться буквосполучення ьо; Г) чотир..ма; 

 Д) згор..ований. 
 

24. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 пишеться префікс пре-, що означає вищу міру вияву ознаки; А) пр..подобіє; 
2 пишеться префікс при-, що вживається зі значенням неповноти дії; Б) пр..пильнувати; 
3 пишеться префікс при-, що вживається зі значенням наближення; В) пр..будований; 
4 пишеться префікс пре-, що вживається в старослов’янізмі;  Г) пр..спокійно; 
     Д) пр..міський. 

25. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 пишеться е, бо сумнівний голосний випадає при словозміні; А) греб..нястий; 
2 пишеться е в словниковому слові; Б) кр..ниця; 
3 пишеться и в дієслівному корені; В) прод..рати; 
4 пишеться и у відкритому складі ри; Г) л..вада; 

 Д) пос..вілий. 
 

26. Установіть відповідність між назвами і умовами їх написання: 

1 усі слова пишуться з великої букви; А) (П,п)ресвята (Б,б)огородиця; 
2 перше слова пишеться з великої букви; Б) (О,о)рден (В,в)вітчизняної (В,в)ійни; 
3 усі слова пишуться з малої букви; В) (М,м)едаль (З,з)а (В,в)ідвагу; 
4 пишеться з великої букви і в лапках; Г) (А,а)вгієв (К,к)інь; 

 Д) (А,а)вгієві (С,с)тайні. 
 

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

 

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

Прошу дати мені документи про закінчення дев’ятого класу, тому що я хочу вступити до Білоцерківського технолого-

економічного коледжу при Білоцерківському Державному аграрному університеті. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 1) 

№ варіанта № питання Відповідь 

2 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 А 

8 В 

9 В 

10 Г 

11 В 

12 В 

13 Б 

14 Б 

15 В 

16 Б 

17 Г 

18 Б 

19 1-Д, 2-В, 3-А, 4-Г 

20 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д 

21 А 

22 1-Д, 2-Г, 3-А, 4-В 

23 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д 

24 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-А 

25 1-А, 2-Г, 3-В,4-Б 

26 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-В 


