
Модуль 3 

Варіант 1 

     1 рівень 

1. У якому рядку всі слова пишуться з ь? 

А) брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні; 

Б) т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю; 

В) снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці; 

Г) київс..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин. 

 

2. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом? 

А) з..юрмитися, миш..як, верхів..я, п..єдестал, п..юре; 

Б) Б..єлгород, Захар..їн, Монтеск..є, Руж..є, В..язьма; 

В) мавп..ячий, тьм..яний, з..ясувати, роз..яснити; 

Г) голуб..я, подвір..я, бур..ян, довір..я, дит..ясла. 

 

3. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних? 

А) рідкіс..ний, ненавис..ний, комендант..ський, якіс..ний, захис..ний; 

Б) форпос..ний, піс..ний, кількіс..ний, балас..ний, облас..ний; 

В) шіс..сот, кіс..лявий, гігант..ський, студен..ський, чес..ний; 

Г) улес..ливий, ціліс..ний, сер..це, шелес..нути, влас..ний. 

 

4. У якому рядку всі слова пишуться з літерою д? 

А) во..жу, хо..жу, ірлан..ський, колора..ський, досві..чений; 

Б) приїж..жі, заво..ський, голлан..ський, щотиж..ня, шве..ський; 

В) ві..давна, під’їж..жати, від..зеркалити, сер..цевий, гренлан..ський; 

Г) ві..діл, виїз..ний, на..писати, заїж..жати, на..ходження. 

 

5. У якому рядку допущено орфографічну помилку? 

А) скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити; 

Б) спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити; 

В) схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати; 

Г) збирати, збити, склепати, зпекти, звернути.  

 

6. Чи переходить приголосний з у с у префіксах без-, роз-, через-? 

А) так; 

Б) інколи; 

В) ні. 

 

7. У якому рядку допущено орфографічну помилку?  

А) розшити, розчистити, розщеплений, росстелити;  

Б) розстріл, розформована, розтуляють, розказувати; 

В) безтактність, безхарактерність, безкорисливий, безкінечний;  

Г) черезплічник, черезсмужжя, черезсідельник, черезрядковий. 

 

8. У котрому рядку всі слова пишуться з префіксом при-? 

А) пр..чорнілий, пр..дніпровський, пр..білений, пр..сяга, пр..знатися; 

Б) пр..кордонник, пр..летіти, пр..бічник, Пр..морськ, пр..злий; 

В) пр..тулитися, пр..азовський, пр..фронтовий, пр..гнобити, пр..тісно; 

Г) пр..боркати, пр..думати, пр..стойний, пр..зводити, пр..погано. 

 

9. Виділіть рядок, у якому в усіх словах у корені слід писати літеру а: 

А) к..зак, б..гач, м..настир, г..рячий; 

Б) б..гаття, х..зяїн, г..рячкувати, б..рсук; 

В) г..разд, к..лач, г..нчар, к..жан; 

Г) б..гатий, х..зяйський, г..ряче, к..лачик. 

 

10. Виділіть рядок, у якому в усіх словах сумнівні ненаголошені голосні можна перевірити наголосом: 



А) голубка, чистота, весна, сливовий, гречаний; 

Б) лиман, квітень, селезень, озеро, мережа; 

В) миритися, осені, верба, сестра, розумний; 

Г) село, кожух, тремтить, криве, череда. 

 

11. У котрому рядку всі слова з пів-, напів- пишуться разом? 

А) пів/відра, напів/автомат, пів/стола, напів/пошматований; 

Б) пів/на/п’яту, пів/Америки, пів/ложки, пів/Китаю; 

В) напів/темрява, пів/хребта, пів/дуба, пів/Львова; 

Г) пів/оберт, пів/очка, пів/дині, пів/столової ложки. 

 

12. Від іменників якого роду можна утворити прикметники за допомогою суфікса -ов-? 

А) кварц, лампа, грудень, ситець; 

Б) кільце, трамвай, яблуня, бій; 

В) береза, папір, іграшка, степ; 

Г) алюміній, взуття, життя, плюш. 

 

2 рівень 

13. У якому рядку всі слова з суфіксом –ин- написані правильно? 

А) Донеччина, Галичина, кріпаччина, піщина, Палажчин; 

Б) Прісьчин, солдатчина, Гуцульщина, Харківщина, Уманщина; 

В) рекрутчина, Кузьчин, Парасчин, галявина, Житомирщина;  

Г) Смоленщина, Полтавщина, Мелашчин, козаччина, вощина. 

 

14. Коли у прикметниках вживається суфікс –ев-? 

А) у прикметниках з основою на м’який приголосний; 

Б) у прикметниках з основою на м’який та шиплячий приголосний, якщо наголос падає на основу слова; 

В) у прикметниках з основою на м’який приголосний та шиплячий; 

Г) у прикметниках з основою на м’який та шиплячий приголосний, якщо наголос падає на закінчення. 

 

15. Що об’єднує слова шістсот, баластний, шістнадцять, студентський, хвастливий? 

А) закінчення на м’який приголосний; 

Б) спрощення приголосних лише у вимові; 

В) відбувається чергування голосних; 

Г) у них наголошений перший склад. 

 

16. Перед якими приголосними пишеться префікс с-? 

А) глухими; 

Б) к, п, т, ф, х; 

В) дзвінкими; 

Г) шиплячими. 

 

17. У яких слова прі- є префіксом? 

А) прірва; 

Б) прізвисько, прізвище; 

В) прірва, прізвисько, прізвище; 

Г) прісний. 

 

18. Коли вживається префікс пре-? 

А) у дієсловах, що означають наближення; 

Б) у якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки; 

В) у дієсловах, що означають приєднання; 

Г) у дієсловах, що означають неповноту дії. 

 

3 рівень 

19. Утворіть від поданих слів прикметники із суфіксом –ськ-. 

Прага, Ніцца, Владивосток, Карабах, Сиваш, Кременчук. 



Відповіді до тестових завдань (Модуль 3) 
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Рівень 3 

Празький 

Ніццький 

Владивостоцький 

Карабаський 

Сиваський 

Кременчуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


