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Модуль 2 
Варіант 2 

1 рівень  

1. Подовження не відбувається в усіх словах рядка: 

А) узбіч..я, облич..я, підніж..я, роздоріж..я; 

Б) запитан..ь, суцвіт..ям, перехрест..я, марен..ь; 

В) зіл..ям, ґречніст..ю, безсмерт..я, кут..я; 

Г) заздріст..ю, лист..я, стат..ей, попад..я. 

 

2. Подовження приголосних в орудному відмінку слів сіль(1),  ненавість(2), блакить(3), розкіш(4) 

відбувається: 

А) в усіх словах; 

Б) окрім другого і третього; 

В) окрім другого; 

Г) окрім четвертого. 

 

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

А) машинний, пташиний, кінний, орлинний; 

Б) дров’яний, возз’єднання, різьблений, кутя; 

В) донісся, привілля, жаданий, старовинний; 

Г) дзвіниця, знань, Поволжя, проллється. 

 

4. Укажіть сполучення слів, у якому вживається в: 

А) висновки (у, в) кінці; 

Б) приїхати (у, в) Львів; 

В) папір (у, в) шухляді; 

Г) плахта(у, в) свахи. 

 

5. Укажіть рядок, у якому в усіх словах у групах –оро-, -оло-, -ере-, -еле- о, е переходять у і: 

А) огорожа, нагорода, зелень; 

Б) шелест, город, подорож; 

В) положення, порох, волос; 

Г) голова, череда, борода. 

 

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

приголосних твірної основи: 

А) Кіровоград, дивак, Черемош, чиновник; 

Б) студент, Київ, турист, співробітник; 

В) чех, Британія, Китай, латиш; 

Г) Гадяч, козак, Збруч, запоріжжя. 

 

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

усіх іменників рядка: 

А) Вишнопіль, емігрант, босяк, моряк; 

Б) Виборг, Кобеляки, гірник, ткач; 

В) Волга, Оболонь, Бахмач, козак; 

Г) Поділля, якут, агент, Відень. 

 

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

А) ус..ний, балас..ний. хас..ливий, турис..ці; 

Б) пес..ливий, компос..ний, зап’яс..ний, випус..ний; 

В) виїз..ний, корис..ний, бряз..нути, пристрас..ний; 

Г) шіс..надцять, тис..нути, облас..ний. віс..ник. 

 

9. Помилку допущено в рядку: 

А) вісник, арештантська, форпостний, невістці; 

Б) власний, дантистський, кількісний, контрасний; 

В) шістсот, улесливий, фашистський, цілісність; 

Г) пізній, ненависний, вискнути, доблесний. 

 

10. Позначте рядок, у якому є зайве слово: 

А) швидкіс..ний, бороз..на, улес..ливий; 

Б) буревіс..ник, захис..ний, очис..ний; 

В) цінніс..ний, тис..нути, заздріс..ний; 
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Г) безсовіс..ний, перехрес..ний, хус..ці. 

 

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

А) Афр..ка, башк..р, ескадр..лія, єп..скоп; 

Б) д..якон, калм..к, Ч..лі, полем..ка; 

В) тер..кон, рег..он, д..спропорція, пр..зер; 

Г) кас..р, г..гієна, д..ференціація, мед..цина. 

 

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

А) аквар..ум, б..знес, Д..дро, д..лема; 

Б) ф..нанси, суф..ксація, граф..н, єх..дна; 

В) бриф..нг, економ..ка, ніг..лізм, С..меїз; 

Г) х..рург, цез..й, ф..алка, Ш..ллер. 

 

13. Правильно записано всі слова в рядку: 

А) Міссурі, Одесса, Калькутта, Таллінн; 

Б) Ліссабонн, Мальта, Ніцца, Бонн; 

В) піца, інтермецо, брутто, сюрреалізм; 

Г) емміграція, лібрето, ірреальність, голландець. 

 

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

А) гідромассаж, іммобілізація, Кассандра, Ватт; 

Б) імітація, іподром, зумер, ірреальний, кілька тонн; 

В) інтер’єр, вар’єте, кон’юнктивіт, Женев’єва, Руж’є; 

Г) бравісимо, мотто, Лавуазьє, аплодисменти. 

15. Укажіть правильно розтлумачене значення наведеного фразеологізму: 

А) «страусова поведінка» - непорядність; 

Б) «аріаднина нитка» - те, що дає правильний напрямок; 

В) «покропити кров’ю» - міцно здружитися; 

Г) «не вішати голови» - упиратися. 

 

16. Позначте фразеологізм, який відрізняється від інших трьох своїм лексичним значенням: 

А) носити воду в решеті; 

Б) товкти воду в ступі; 

В) довести до пуття; 

Г) пересипати з пустого в порожнє. 

 

17. Визначте, у якому рядку не всі слова – синоніми: 

А) бути, існувати, фігурувати; 

Б) легковажність, легкодумність, несерйозність; 

В) неволя, бездіяльність, рабство; 

Г) лелека, чорногуз, бусел. 

 

18. Визначте, у якому рядку подано не пароніми: 

А) замок – замок; 

Б) ґрунтовий – ґрунтовний; 

В) дружний – дружній; 

Г) ефективний – ефектний. 

 

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

1 слово східного походження А) Ліван; 

2 невідмінювана назва Б) єпископ; 

3 давнє запозичення В) киргиз; 

4 слово церковного вжитку Г) миля; 

 Д) Дебюссі. 

20. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 церковнослов’янське за походженням А) несказанний; 

2 передає вищу інтенсивність ознаки Б) чаїний; 

3 указує на неможливість виконання дії В) спасенний; 

4 є винятком Г) притаманний; 

 Д) здоровенний. 

 

21. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 відбувається подовження приголосних в іменнику середнього роду А) сонний; 
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2 відбувається подвоєння приголосних на межі кореня та суфікса Б) рілля; 
3 подвоєння на межі префікса і кореня та подовження в іменнику с.р. на-яВ) тінню; 
4 в орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни Г) безземелля; 
 Д) гілля. 

 

22. Установіть відповідність між фразеологізмами-синонімами: 

1 у баранячий ріг скрутити А) збити пиху; 

2 чуба гріти Б) як скупаний у мертвій воді; 

3 дістати носа В) ухопити шилом патоки; 

4 сам не свій Г) знімати стружку; 

 Д) на всі заставки. 

 

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

1 антоніми А) Прийомний син барона був баран. 

2 синоніми Б) І гнало ним так, що він землі під ногами не чув від страху. 

3 фразеологізм В) Любо глянути на тебе, Любо. 

4 пароніми Г) Взимку виє хуртовина, влітку прийде тепла днина. 

 Д) Реве, свище завірюха(Т.Шевченко). Хурделиця плела холодні ночі. 

 

24. Доберіть потрібний варіант відповідно до правил милозвучності: 

1 в А) асфальти … спориші; 

2 у Б) побачила … фільмі; 

3 й В) Надія … Євген; 

4 і Г) читала … книзі. 

 

3 рівень 
25. Запишіть правильний варіант вислову: 

Довіряю отримати, дозволяю отримати, доручаю одержати, доручаю отримати; 

Грошові кошти, грошові засоби, кошти. 

 

26. Скласти доручення, яким студент доручає товаришеві одержати в бухгалтерії належну йому платню за 

роботу в ремонтній бригаді під час літніх канікул. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 2) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

2 

1 Г 

2 В 

3 А 

4 А 

5 Г 

6 Г 

7 Г 

8 В 

9 Б 

10 Г 

11 А 

12 В 

13 В 

14 А 

15 Б 

16 В 

17 В 

18 А 

19 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-Г 

20 1-В, 2-Д, 3-А, 4 -Г 

21 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В 

22 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б 

23 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А 

24 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

25 
Доручаю одержати 

кошти 


