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Модуль 1 

Варіант 3  

1 рівень 

1. Усі слова записані за алфавітом у рядку: 

А) легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство; 

Б) лотерея, лоцман, лупнути, лупа; 

В) лижник, лимонка, листоноша, ліворуч; 

Г) лимонний, листування, лісовий, лісник. 

 

2. Усі приголосні звуки тільки м’які або пом’якшені в рядку: 

А) корінь, голосіння, совість, слово; 

Б) гілля, осінь, біль, ні; 

В) лялька, червень, схил, ціна; 

Г) бій, мільйон, умільці, джміль. 

 

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

А) сімка, ущерть, Київ, адміральський; 

Б) суджено, промінь, дзвінкий, мавпа; 

В) спіє, полум’я, надія, щоб; 

Г) юність, щільно, змовк, ґедзь. 

 

4. Звук [з] є в кожному слові рядка: 

А) безжурно,  дзвін, знайомий, замок; 

Б) звисати, дзьоб, з тертушкою, зжовкнути; 

В) збруя, зелень, заметіль, згадка; 

Г) зілля, зябра, дзюркотить, змовчати. 

 

5. Буква ю передає на письмі два звуки [й], [у] в такій позиції: 

А) на початку слова; 

Б) після апострофа; 

В) після м’якого приголосного; 

Г) після голосного. 

 

6. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 

А) а, о, я, у, и, е; 

Б) а, о, у, и, і, е; 

В) а, о, у, е, є, й; 

Г) я, ю, є, ї, і, у. 

 

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

А) лісос-теп, польо-вий, від-жати; 

Б) зі-лля, бо-йовий, виб-рати; 

В) ваган-ня, низь-кий, под.-звонити; 

Г) ран-ній, ау-дитор, від-ганяти. 

 

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

А) яєчня, явір, юрта; 

Б) тер’єр, дзвін, коло; 

В) суддя, пір’ям, об’єкт;  

Г) якір, олово, в’язи.  

 

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

А) читал..ня, брин..чати, гірс..кий, рибон..ці; 

Б) Ган..чин, тон..ший, мен..ший, ковз..кий; 

В) учительс..кий, повіс..ть, колон..ці, бул..йон; 

Г) стіл..ці, бан..щик, болгарс..кий, шпил..ці. 

 

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

А) хвилин..ці, дихают.., ц..вях, чес..тю; 

Б) біжиш.., зіл..ля, вишен..ка, камін..ня; 

В) ран..ній, рибал..ці, кін..цівка, шерс..тю; 

Г) пишеш.., друкар.., с..лід, нян..ка. 

 

11. Укажіть рядок слів, у яких пишеться апостроф: 

А) різьб..ярство, зм..якшити, полум..яніти, кав..ярня; 

Б) матер..ями, перед..осінній, брукв..яний, зів..ялий; 
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В) необ..їжджений, роз..ятрений, пів..їжака, між..ярусний; 

Г) пів..ящика, напів..яма, Лук..янчук, рутв..яний. 

 

12. Апостроф не пишеться в усіх словах рядка: 

А) прим..ятий, присв..ята, повітр..я, помор..янин; 

Б) посер..йознішати, кур..єр, грав..юра, Кас..ян; 

В) б..юрократ, без..іменний, вар..яг, Вороб..йов; 

Г) бракон..єр, без..іменний, з..уміти, м..ясо. 

 

13. Усі слова написано правильно в рядку: 

А) Муравйов, В’ячеслав, іньєкція, пюре; 

Б) Вязьма, бязевий, пів-Якутії, Монтеск’є;  

В) сурм’яний, Святослав, Руж’є, мавп’ячий; 

Г) різдвяний, кювет, каміньчик, п’єдестал. 

 

14. У якому рядку всі слова пишуться з малої літери? 

А) (ш)евченківська (п)ремія, (ф)ранківські (с)онети, (ш)евченківський (в)ечір, (п)іфагорова (т)еорема, (а)рхімедова (с)піраль; 

Б) (п)ушкінські (р)укописи, (ш)евченківський (с)тиль, (б)альзаківські (т)радиції, (е)зопівська (м)ова; 

В) (д)амоклів (м)еч, (г)ордіїв (в)узол, (а)хілесова (п)’ята, (п)рокрустове (л)оже, (ф)ранківські (ч)итання; 

Г) (з)аслужений (п)рацівник (к)ультури, (п)резидент (у)країни, (д)октор (м)атематичних (н)аук, (д)ійсний (ч)лен (а)кадемії 

(н)аук, (с)офіїн (з)ошит.  

 

15. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери? 

А) (м)айдан (н)езалежності, (п)івнічна (б)уковина, (р)еспубліка (в)’єтнам, (д)емократична (п)артія (у)країни, (у)спенський 

(с)обор;  

Б) (з)ахідна (у)країна, (п)резидент (у)країни, (р)еспубліка (п)ольща, (в)ерховна (р)ада (к)країни, (к)абінет (м)іністрів 

(у)країни; 

В) (р)еспубліка (б)олгарія, (м)узейний (п)ровулок, (с)хідноєвропейська (р)івнина, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв; 

Г) (у)країнське (р)еєстрове (к)озацтво, (д)иректор (і)нституту (є)вропи, (о)б’єднані (а)рабські (е)мірати, (г)олова 

(ц)ентральної (в)иборчої (к)омісії, (є)вропейський (с)уд.  

 

16. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка: 

А) пр..гинання, пр..горнути, пр..донний, пр..мудрий; 

Б) пр..гаслий, пр..свиснути, пр..мести, пр..пухнути; 

В) пр..гнати. пр..світлий, пр..моритися, пр..сісти; 

Г) пр..дрібний, пр..єднаний. пр..долинок, пр..возити. 

 

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

А) з..мляний – земля; 

Б) нах..литися – нахилені; 

В) зам..тіль – мете; 

Г) вит..рати – терти. 

 

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

А) дал..на,  лев..ня, зб..ру; 

Б) плет..во, зб..раю, Володим..р; 

В) мар..во, ст..лю, восьм..ро; 

Г) діж..чка, ч..мпіон, с..лач. 

 

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

1 невільник А) 7 букв, 9 звуків; 

2 найкращий Б) 10 букв, 9 звуків; 

3 провидіння В) 7 букв, 8 звуків; 

4 В’єнтьян Г) 9 букв, 8 звуків; 

 Д) 9 букв, 10 звуків. 

 

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

1 уподібнення за глухістю А) могутній; 

2 уподібнення за дзвінкістю Б) вогкий; 

3 уподібнення за м’якістю В) зжити; 

4 уподібнення за місцем і способом творення Г) берізка; 

 Д) анекдот. 

 

21. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку: 

А) знання [знанн’а]; 

Б) принісши [прен’іш:е
и
]; 
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В) боротьба [борот’ба ]; 

Г) несу [не
и
су ]. 

 

22. Установіть відповідність між знаками та умовами їх уживання: 

1 пишеться апостоф  А) після префіксів, що закінчуються голосним; 

2 не пишеться апостоф  Б) після б, п, в, м, ф перед йо; 

3 пишеться м’який знак  В) після р у кінці слова; 

4 не пишеться м’який знак Г) після р у кінці складу; 

  Д) після л перед наступним м’яким приголосним. 

  

23. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 уживають м’який знак А) роз..їхатися; 
2 пишеться з апострофом   Б) ранн..зимовий; 

3 пишеться буквосполучення йо В) рант..є; 
4 пишеться буквосполучення ьо Г) ф..зеляж; 
 Д) сер..озний 
 

24. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

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

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

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

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

     Д) пр..землення. 

25. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 пишеться е, бо сумнівний голосний випадає при словозміні; А) пож..рати; 
2 пишеться е в словниковому слові; Б) город..на; 
3 пишеться и в дієслівному корені; В) пів..нь; 
4 пишеться и у відкритому складі ри; Г) тр..валий; 
     Д) м..нталітет. 

 

26. Установіть відповідність між назвами і умовами їх написання: 

1 усі слова пишуться з великої букви А) (С,с)танція (М,м)етро, (Т,т)еатральна; 

2 перше слово пишеться з великої букви Б) (В,в)олодимирський (С,с)обор; 

3 усі слова пишуться з малої букви В) (К,к)онституційний (С,с)уд України; 

4 пишеться з великої букви і в лапках Г) (О,о)рден (П,п)очесного (Л,л)егіону; 

   Д) (П,п)резидент (К,к)омпанії. 

 

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 допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс історичного факультету Київського Національного 

університету імені Т. Шевченка. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 1) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

3 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 В 

5 В 

6 Б 

7 Г 

8 В 

9 А 

10 В 

11 В 

12 В 

13 Б 

14 Б 

15 Б 

16 Б 

17 Б 

18 Б 

19 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В 

20 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В 

21 Г 

22 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-В 

23 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б 

24 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б 

25 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г 

26 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А 


