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Модуль 2 

Варіант 3 

1 рівень  

1. Із двома літерами нн пишуться всі слова рядка: 

А) спросо..я, Ге..адій, свяще..ик, сувере..ий; 

Б) Га..а, щоде..ик, качи..ий, скаже..ий; 

В) письме..ик, завда..я, навма..я, захла..ий; 

Г) навіже..ий, тума..ий, па..а, не збагне..ий. 

 

2. Подовження приголосних в орудному відмінку слів любов(1),  радість(2), нехворощ(3), акварель(4) 

відбувається: 

А) в усіх словах; 

Б) окрім другого й третього; 

В) окрім першого й другого; 

Г) у четвертому. 

 

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

А) осінній, вихований, лються, віддзеркалювати; 

Б) сказаний, молоддю, розрісся, старанний; 

В) лляний, тінню, розкішшю, бовваніти; 

Г) статей, шалений, істинний, піввідра. 

 

4. Позначте рядок, у якому допущена помилка в чергуванні приголосних при творенні вищого ступеня 

порівняння прикметників та прислівників: 

А) вище, краще, вужче; 

Б) дорожчий, дужчий, вишчий; 

В) ближче, нижче, легше; 

Г) нижчий, кращий, вужчий. 

 

5. Укажіть словосполучення слів, у якому вживається в: 

А) необхідність (у, в) досконалення; 

Б) прийшла (у, в) дім; 

В) відомий (у, в) чений; 

Г) найкраща (у, в) світі. 

 

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

приголосного твірної основи: 

А) Закарпаття, парубок, люд, Одеса; 

Б) Ужгород, брат, козак, Лейпциг; 

В) Золотоноша, Виборг, Париж, моряк; 

Г) завод, казах, Чукотка, товариш. 

 

7. Суфікс –цьк- будуть мати прикметники, утворені від усіх слів рядка: 

А) пірат, Боровичі, половець, казах; 

Б) парубок, молодець, Кагарлик, Бахмач; 

В) кравець, бетонувальник, Бремен, баск; 

Г) Базавлук, емігрант, комендант, сотник. 

 

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

А) щотиж..ня, тріс..нути, блис..нути, захис..ний; 

Б) контрас..ний, випус..ний, умис..ний, хрус..нути; 

В) облас..ний, мас..ний, час..ці, хвас..ливий; 

Г) проїз..ний, пис..нути, піс..ний, форпос..ний. 

 

9. Помилку допущено в рядку: 

А) анархістський, зап’ястний, контрастність, буддистський; 

Б) кістлявий, гіганський, дисидентський, намісник; 

В) кількатижневий, сервісний, свиснути, шубовснути; 

Г) резервістський, компостний, культуристський, непроїзний. 

 

10. Позначте рядок, у якому є зайве слово: 

А) пристрас..ний, під’їз..ний, зап’яс..ний; 

Б) тиж..невий, зас..ланий, корис..ний; 

В) мас..ний, чес..ність, піз..ній; 

Г) випус..ний, студен..ський, хворос..няк. 
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11. В усіх словах іншомовного походження пишеться и в рядку: 

А) д..ктатор, б..льярд, б..нт, к..но; 

Б) кред..т, метод..ка, Гр..нвіч, ав..атор; 

В) Антракт..да, д..ректор, Єг..пет, м..трополит; 

Г) в..кінг, Браз..лія, д..спут, к..нджал. 

 

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

А) акумуляц..я, ас..нхронний, б..нокль, індустр..я; 

Б) ф..нал, Мер..ме, нац…онанізм, хр..стиянство; 

В) б..оенергетика, глосар..й, грац..озний, жур..; 

Г) тотал..таризм, л..дер, кр..терій, б..ографія. 

 

13. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з подвоєними буквами: 

А) барок..о, брут..о, Буд..а, нет..о; 

Б) Марок..о, Одіс..ей, пан..о, віл..а; 

В) мас..а, сум..а, грип.., мот..о; 

Г) шас..і, інтермецо..о, мадон..а, ак..ордеон. 

 

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

А) Чилі, Дізель, Уїтмен, Грімм; 

Б) досьє, ф’юзеляж, Мольєр, бюлетень; 

В) журі, ксьондз, кур’єр, ад’ютант; 

Г) місія, інтелект, ренесанс, марокканський. 

15. Укажіть правильно розтлумачене значення наведеного фразеологізму: 

А) «пролізти крізь вушко голки» - зробити щось неймовірно складне; 

Б) «хоч крізь землю провалитися» - дуже страшно; 

В) «дим пускати у вічі» - заплющити очі; 

Г) «крутити носом» - вести себе погано. 

 

16. Позначте фразеологізм, значення якого пояснено неправильно: 

А) п’ятами накивати – втекти; 

Б) Хома невірний – той, хто не хоче повірити очевидним фактам; 

В) блудний син – людина, яка не має рідні; 

Г) бути на сьомому небі – бути щасливим. 

 

17. Позначте речення, у якому треба обрати перше з поданих у дужках слів або словосполучень: 

А) На рахунок (поступить, надійде) визначена сума. 

Б) Проведено (багаточисельні, численні) дослідження. 

В) (Відкрий, відчини) двері! 

Г) Закон (набув чинності, вступив у силу). 

 

18. Визначте, у якому рядку є слово, що не є синонімом до «говорити»: 

А) ректи, видавлювати, спалахувати; 

Б) промовлять, рубати, цвенькати; 

В) казати, подейкувати, цідити; 

Г) мовити, лопотати, шипіти. 

 

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

1 слово східного походження А) гіацинт; 
2 невідмінювана назва Б) да Вінчі; 
3 давнє запозичення В) кизил; 
4 слово церковного вжитку Г) кипарис; 

 Д) митра. 
 

20. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 церковнослов’янське за походженням А) бджолиний; 
2 передає вищу інтенсивність ознаки Б) мерзенний; 
3 указує на неможливість виконання дії В) незрівнянний; 
4 є винятком Г) височенний; 
 Д) лляний. 

 

21. Установіть відповідність між словами і умовами їх правопису: 

1 відбувається подовження приголосних в іменнику середнього роду А) суддя; 
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2 відбувається подвоєння приголосних на межі кореня та суфікса Б) міццю; 
3 подвоєння на межі префікса і кореня та подовження в іменнику с.р. на-я В) піднісся; 
4 в орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни  Г) весілля; 

  Д) піддашшя. 
22. Установіть відповідність між фразеологізмами-синонімами: 

1 замилювати очі А) зарубати на носі; 

2 знімати стружку Б) напускати туману; 

3 горобців лічити В) і за холодну воду не береться; 

4 узяти втямки Г) брати в шори; 

 Д) тримати під п’ятою. 

 

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

1 антоніми А) У селі жив багатир, був він справжній багатир. 

2 синоніми Б) Песик шишку з лісу ніс і подряпав нею ніс. 

3 фразеологізм В) Добре говорить, але зле робить. 

4 пароніми Г) Ой гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики. 

 

24. Доберіть потрібний варіант відповідно до правил милозвучності: 

1 в А) узяли участь … святі; 

2 у Б) перед нею … поза нею; 

3 й В) рада … чених; 

4 і Г) мати … я. 

 

3 рівень 
25. Запишіть правильний варіант вислову: 

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

Підпис затверджую, підпис засвідчую, підпис посвідчую, підпис засвідчую, розпис засвідчую. 

26. Скласти розписку про одержання студентами п’яти електрогітар та ударної  

установки у завгоспа коледжу для репетиції випускного вечора строком на місяць. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 2) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

3 

1 В 

2 Г 

3 А 

4 Б 

5 Б 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 Б 

10 А 

11 В 

12 В 

13 Б 

14 Б 

15 А 

16 В 

17 Г 

18 а 

19 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Д 

20 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Д 

21 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б 

22 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А 

23 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А 

24 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

25 
«грошовий переказ 

«підпис засвідчую 


