
Модуль 3 

Варіант 2 

     1 рівень 

1. У якому рядку всі слова пишуться з ь? 

А) пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батен..ко; 

Б) тіл..ки, кин..те, їда лен.., пісен.., бал..ці; 

В) ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко; 

Г) донец..кий, поліс..кий, кін.., Натал..чин, гал..ці. 

 

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

А) кар..єра, комп..ютер, б..юро, б..юджет, куп..юра; 

Б) інтер..єр, грав..юра, б..юрократизм, кур..єр, п..єдестал; 

В) ф..юзеляж, Монтеск..є, об..єкт, прем..єра, кап..юшон; 

Г) об..єктив, ар..єргард, ін…акція, кар..єризм, краков..як. 

 

3. У якому рядку всі слова записано правильно? 

А) студентський, контрастний, брязкнути, хвастнути, волейболістці; 

Б) студентський, контрастний, брязнути, хваснути, волейболістці; 

В) студенський, контрастний, брязнути, хвастнути, волейболістці; 

Г) студентський, контрастний, брякнути, хвастнути, волейболістці. 

 

4. У котрому рядку всі слова пишуться без літери –т-? 

А) щас..ливий, перс..ня, беззахис..ний, кіс..лявий, гус..нути; 

Б) зловіс..ний, доблес..ний, боліс..ний, облас..ний, хворос..няк; 

В) шелес..нути, капос..ний, капус..няк, жаліс..ний, зап’яс..ний; 

Г) учас..ник, наміс..ник, ус..ний, ненавис..не, мас..ний. 

 

5. У котрому рядку всі слова пишуться з літерою –з-? 

А) бе..шумний, ..береження, небе..печний, ..жувати, чере..сідельник; 

Б) бе..цензурний, ро..фасувати, бе..успішний, ро..сунути, во..креснути; 

В) во..сідати, ро..питувати, ро..ти, ро..чищений, ..куйовджений; 

Г) ро..гойдати, бе..перешкодний, ..фокусований, ..житися, ро..кроїти. 

 

6. У котрому рядку всі слова пишуться з літерою –с-? 

А) не..проможність, ..характеризувати, ..кріпити, ..хитрувати, ..цілити; 

Б) не..ходимий, Бе..киди, Свято..лав, Ро..тислав, паро..ток; 

В) ..ховище, ..турбований, ..шити, ..фотографований, ..творити; 

Г) бе..підставний, бе..лад, ро..клад, чере..плічник, ..роблений. 

 

7. У котрому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-? 

А) пр..милий, пр..зирство, пр..дтеча, пр..подобний, пр..думаний; 

Б) пр..стиж, пр..д’явник, пр..двічний, пр..зидент, пр..кладати; 

В) пр..мудрість, пр..досить, пр..ємність, пр..земкуватий, пр..літай; 

Г) пр..білий, пр..світер, пр..красний, пр..дковічний, пр..вілей. 

 

8. Виділіть рядок, у якому написання слів з ненаголошеними голосними потрібно запам’ятати: 

А) бриніти, гриміти, дрижати, кривавий; 

Б) березень, вітер, справедливий, південь; 

В) левада, леміш, кишеня, шинель; 

Г) хибувати, зупинятися, кленовий, велич. 

 

9. Виділіть рядок, у якому в коренях дієслів слід писати літеру и? 

А) вит..рати, заб..рати, приб..рати, вид..рати; 

Б) т..рти, заб..ру, прокл..нати, в..зти; 

В) стр..лити, прин..сти, вибр..ла, прип..рати; 

Г) виб..рати, с..діти, прив..сти, зат..рати. 

 



10. Укажіть, у якому рядку всі слова написано правильно: 

А) сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий; 

Б) безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка; 

В) стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка; 

Г) борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка.  

 

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

А) пів/ящика, пів/яйця, пів/Азії, пів/їжака; 

Б) пів/Європи, пів/банки, пів/стола, пів/ліжка; 

В) пів/апельсина, пів/Австралії, пів/озера, пів/ящірки; 

Г) пів/барана, пів/відра, напів/темрява, пів/очка. 

 

12. У котрому рядку всі слова з суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- написані правильно? 

А) запорізький, празький, волгоградський, абхазький, сиваський; 

Б) тюркський, ніццький, таджикський, петербурзький, меккський; 

В) карабахський, казахський, тбіліський, криворізький, волзький;  

Г) чувашський, ізмаїльський, вінницький, вишгородський, дрогобицький.  

 

2 рівень 

13. Перед якими приголосними префікс з- переходить у с-? 

А) б, п, в, м, ф; 

Б) к, п, т, ф, х; 

В) д, т, з, с, ц, ч; 

Г) ж, ч, ш, г, к, х. 

 

14. У яких словах при- є префіксом? 

А) Прилуки; 

Б) прикраса, примара; 

В) примхливий; 

Г) Прилуки, прикраса, примара. 

 

15. Установіть відповідність між словами хлоп..ць, черв..нь, міт..л і умовою їх правопису: 

А) слова, сумнівний ненаголошений яких можна перевірити наголосом; 

Б) слова, що мають повноголосся; 

В) слова, у яких е під час змінювання випадає; 

Г) слова, що мають ненаголошений и в групах –ри-, -ли-. 

 

16. Що об’єднує слова заздрісний, месник, улесливий, якісний, цілісний? 

А) закінчуються на м’який приголосний; 

Б) відбувається спрощення приголосних; 

В) це прикметники; 

Г) у них наголошений другий склад. 

 

17. У якому рядку правильно відображено чергування приголосних при словотворенні: 

А) х, ч, ц+ськ(ий)=цьк(ий); г, ж, з+ств(о)=зтв(о); х, ш, ц+ств(о)=ств(о); 

Б) х, ч, ц+ств(о)=цтв(о); г, ж, з+ськ(ий)=зьк(ий); х, ч, ц+ськ(ий)=цьк(ий); 

В) х, ш, ц+ств(о)=ств(о); г, ж, з+ськ(ий)=зьк(ий); к, ч, ц+ськ(ий)=цьк(ий); 

Г) к, ч, ц+ськ(ий)=цьк(ий); г, ж, з+ств(о)=зтв(о); х, ш, с+ств(о)=ств(о). 

 

18. У якому рядку всі слова записані правильно: 

А) вояцтво, козацтво, убозтво, сусідцтво, товариство; 

Б) юнацтво, братство, каліцтво, жіноцтво, боягузтво; 

В) агенство, птаство, дивацтво, ремісництво, молодецтво; 

Г) чумацтво, сиріцтво, людство, кріпацтво,дитинство. 

 

3 рівень 

19. Утворіть від поданих слів іменники з суфіксом –ин(а). 



Вінницький, гайдамацький, львівський, батьківський, віск, галицький. 



Відповіді до тестових завдань (Модуль 3) 

 

№ варіанта № питання Відповідь 

2 

1 В 

2 Г 

3 Г 

4 Г 

5 А 

6 Б 

7 Г 

8 В 

9 А 

10 Г 

11 Г 

12 А 

13 Б 

14 А 

15 В 

16 Б 

17 Г 

18 Б 

 Рівень 3 

Вінниччина 

Гайдамаччина 

Львівщина 

Батьківщина 

Вощина 

Галичина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


