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Модуль 2 
Варіант 1 

1 рівень  

1. Із двома літерами нн пишуться всі слова рядка: 

А) буде..ий, свяще..ий, благослове..ий, вогне..ий; 

Б) свяще..ик, блаже..ий, полум’я..ий, стара..ий; 

В) спасе..ий, нерівня..ий, неоцінне..ий, змії..ий; 

Г) освяче..ий, знаме..ий, безці..ий, істи..ий. 

 

2. Подовження приголосних в орудному відмінку слів подорож(1),  заздрість(2), верф(3), путь(4) відбувається: 

А) окрім другого; 

Б) окрім другого і третього; 

В) в усіх словах; 

Г) у першому. 

 

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних: 

А) тонна, уссурійський, буддизм, розп’яття;  

Б) бездоріжжя, панна, стаття, судею; 

В) панно, Вінниччина, невблаганний, священик; 

Г) контрреформація, статей, здоровенний, Будда.  

 

4. Позначте рядок, у якому чергування о, е з і відбувається в корені: 

А) відвертість, Петрів, слово; 

Б) камінь, рій, дохід; 

В) ковалів, устрій, радість; 

Г) вісь, шевців, особа. 

 

5. Укажіть словосполучення слів, у якому вживається в: 

А) повідомлення (у,в) газеті; 

Б) знайшли (у,в) творі; 

В) винахід (у,в) півфіналі; 

Г) розповіла (у,в) вступі. 

 

6. Укажіть ряд іменників, від яких з допомогою суфікса –ськ- утворюються прикметники зі зміною кінцевого 

приголосного твірної основи: 

А) Кіровоград, ткач, молодець, юнак; 

Б) Бахмач, гірник, Прага, Петербург; 

В) Миргород, боягуз, інтелігент, Острог; 

Г) Умань, птах, Калуш, Цюрих. 

 

7. Не відбувається чергування в групах приголосних при утворені прикметників за допомогою суфікса –ськ- від 

усіх іменників рядка: 

А) Прага, Гадяч, Черкаси, казах; 

Б) Ніжин, Золотоноша, товариш, Воронеж; 

В) Запоріжжя, Кременчук, чех, киргиз; 

Г) брат, тюрк, університет, осетин. 

 

8. Укажіть ряд слів, у яких відбувається спрощення приголосних: 

А) шіс..сот, улес..ливий, щас..ливий, балас..ний; 

Б) захис..ний, виїз..ний, тиж..невий, сер..це; 

В) хвас..ливий, шіс..надцять, радіс..ний, тріс..нути; 

Г) віс..ник, перс..ня, контрас..ний, піс..ний. 

 

9. Помилку допущено в рядку: 

А) агентський, безвиїзно, захисний, лейтенантський; 

Б) блиснути, корисний, перстневий, проїзний; 

В) кістлявенький, благовісний, курсантський, злісний; 

Г) безвісний, бризнути, ілюзіоністський, гімнастці. 

 

10. Позначте рядок, у якому є зайве слово: 

А) улес..ливий, чес..ний, рідкіс..ний; 

Б) облас..ний, хвас..ливий, проїз..ний; 

В) шіс..надцять, рис..нути, гандболіс..ці; 
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Г) щас..ливий, радіс..ний, міс..цевість. 

 

11. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку: 

А) арх..мадрит, кос..нус, през..дія, Д..зель; 

Б) ц..фра, деф..цит, дистр..б’ютор, ш..рма; 

В) абор..ген, дрес..рувати, реч..татив, Ч..каго; 

Г) тер..торіальний, соц…оологія, дж..гіт, клас..цизм. 

 

12. В усіх словах іншомовного походження пишеться і в рядку: 

А) д..апазон, ім..дж, пенальті.., к..ргиз; 

Б) акс..ома, З..мбабве, евфем..зм, мерс..; 

В) в..негрет, ген..альний, ц..трусові, сп..рт; 

Г) д..електрик, зеф..р, колов..ум, ж..рафа. 

 

13. Яка група слів містить збіг однакових букв на межі префікса і кореня? 

А) боннський, пруссацтво, ірреальний, манна; 

Б) сюрреалізм, інновація, ірраціональний, контрреволюція; 

В) імміграція, пенні, білль, яффський; 

Г) Калькутта, булла, меккський, Россіні. 

 

14. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні слів іншомовного походження: 

А) Монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю; 

Б) бюро, ін’єкція, кавалерія, шиньйон; 

В) кавалькада, Ньютон, ришел’є, круп’є;  

Г) Антарктида, панно, адажіо, ласо. 

 

15. Укажіть правильно розтлумачене значення наведеного фразеологізму: 

А) «адамове ребро» - жінка; 

Б) «і лапки покласти» - підкорити когось своїй волі; 

В) «як з рога достатку» - у малій кількості; 

Г) «гав ловити» - відмовити. 

 

16. Позначте фразеологічний зворот, який є синонімом до дієслова мовчати: 

А) зарубати на носі; 

Б) тримати язик за зубами; 

В) витрішки продавати; 

Г) зуби скалити.. 

 

17. Позначте речення, у якому можливе використання всіх синонімів, поданих у дужках: 

А) Туристів зачарувала (дивна, прекрасна) музика вечірнього моря. 

Б) Наукові висновки підтвердилися (ретельними, проникливими) дослідженнями. 

В) Велетенські дерева (оточували, облягали) галявину. 

Г) Керівники політичних партій продемонстрували (здатність, здібність) до порозуміння. 

 

18. Позначте речення, у якому неправильно вжито виділене слово: 

А) Я навчаюсь в музичній школі. 

Б) Підійшли до військової частини. 

В) Закон має виключне значення. 

Г) Оголошення розмістили в найбільш людних місцях. 

 

2 рівень 
19. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 слово східного походження А) митрополит; 

2 невідмінювана назва Б) скипидар; 

3 давнє запозичення В) кишлак; 

4 слово церковного вжитку Г) тріумф; 

 Д) Луїджі. 

 

20. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 церковнослов’янське за походженням А) широченний; 

2 передає вищу інтенсивність ознаки Б) невблаганний; 

3 указує на неможливість виконання дії В) суверенний; 

4 є винятком Г) блаженний; 

 Д) зміїний. 
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21. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 відбувається подовження приголосних в іменнику середнього роду А) віддалення; 

2 відбувається подвоєння приголосних на межі префіксів   Б) багаття; 

3 подвоєння на межі префікса і кореня та подовження в іменнику с.р. на -яВ) ввібрав; 

4 в орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни Г) овва; 

 Д) піччю. 

22. Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами: 

1 за тридесять земель А) пекти раків; 

2 тримати язик за зубами Б) два кроки ступити; 

3 викинути з голови В) у Бога за пазухою; 

4 побіліти як сніг Г) зарубати на носі; 

 Д) точити ляси. 

 

23. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченнях: 

1 антоніми А) З дуба впав незграба і радіє, що не з граба. 

2 синоніми Б) З великої хмари малий дощ. 

3 фразеологізм В) Ой піду я в бір темненький. Могутнім спокоєм дихає праліс. 

4 пароніми Г) Як замахнеться було мати, так у мене душа аж у п’ятах.  

 Д) Сумніваюсь, чи ти козак, чи кізяк. 

 

24. Доберіть потрібний варіант відповідно до правил милозвучності: 

1 в А) ярмарок … Одесі; 

2 у Б) заглянула … вікно; 

3 й В) Полтава … Українка; 

4 і Г) Марина … Юля. 

 

3 рівень 
25. Запишіть правильний варіант вислову: 

Грошовий переказ на суму …, грошовий перевод на суму…; 

Довіреність дійсна до …, довіреність чинна до …, доручення чинне до…, доручення дійсне до …. 

 

26. Скласти розписку про одержання студентами у викладача фізкультури волейбольного м’яча для 

індивідуальних тренувань терміном на два тижні.  
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 2) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

1 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 Б 

7 Г 

8 Б 

9 Б 

10 Г 

11 В 

12 Б 

13 Б 

14 В 

15 А 

16 Б 

17 А 

18 В 

19 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-А 

20 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

21 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д 

22 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-А 

23 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д 

24 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

25 
Грошовий переказ 

доручення до… 


