
Модуль 3 

Варіант 3 

     1 рівень 

1. У якому рядку всі слова пишуться з ь? 

А) прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов; 

Б) вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш..як, стан..те; 

В) кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший; 

Г) с..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити. 

 

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

А) поголів..я, безриб..я, горохв..яний, В..язьма, п..ють; 

Б) торф..яний, без..язикий, пів..яблука, дит..ясла, пір..я; 

В) об..ява, об..їзд, мор..як, черв..як, бур..як; 

Г) об..єкт, ін..єкція, св..ятковий, Св..ятослав, роз..яснити. 

 

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

А) влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий; 

Б) тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, вис..нути, пис..нути; 

В) рис..нути, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять; 

Г) сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний. 

 

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

А) пристрас..ний, прихвос..ні, мес..ник, доблес..ний, пос..ланий; 

Б) контрас..ний, аген..ство, радіс..ний, балас..ний, фашис..ський; 

В) корис..ний, пос..лати, боліс..ний, страс..ний, гіган..ський; 

Г) компос..ний, капос..ний, зліс..ний, ровес..ник, ус..ний. 

 

5. У якому рядку всі слова мають однаковий префікс с- або з-? 

А) ..громадити, ..живатися, ..плакнути, ..характеризувати, ..тихнути; 

Б) ..хвалювати, ..пустошити, ..крутити, ..тихнути, ..терти; 

В) ..сунути, ..чесати, ..мити, ..палити, ..гребти; 

Г) ..дати, ..плести, ..хитрити, ..ламати, ..садити. 

 

6. Чи завжди у префіксах від-, над-, під-, перед-, понад- пишеться буква д? 

А) так; 

Б) д переходить у т; 

В) ні. 

 

7. У якому рядку допущено орфографічну помилку?  

А) надмірний, надприбуток, надзвичайно, надвечір’я; 

Б) надбрів’я, надкусити, надпиляти, надпив, надпотужний; 

В) оббризкувати, обшити, обтрушувати, обхлюпувати; 

Г) відчистити, відкладати, відтінювати, віттоптати, відхилився.  

 

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

А) пр..гарно, пр..злий, пр..стиж, пр..добритися, пр..добрий; 

Б) пр..досить, пр..зирливий, пр..зидент, пр..хороший, пр..горілий; 

В) пр..в’ялий, пр..бляклий, пр..туманений, пр..сипаний, пр..ліплений; 

Г) пр..стол, пр..людія, пр..освященний, пр..світер, пр..білий. 

 

9. Виділіть рядок, у якому в усіх словах є сумнівні ненаголошені голосні: 

А) веселий, село, женитися, день; 

Б) дешево, легіт, весна, вересень; 

В) тремтіти, полетіти, берегти, нести; 

Г) черешня, кучері, земля, червень. 

 

10. У якому рядку в усіх словах пишемо літеру –е-? 



А) мар..во, сел..зень, шел..ст, дал..на, мер..хтіти; 

Б) річ..чка, вовч..ня, вивч..ння, зробл..ний, плет..во; 

В) виш..нька, білес..нький, товст..лезний, сон..чко, дол..нька; 

Г) враж..ння, зран..ний, с..редина, глиб..на, кач..ня. 

 

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

А) пів/відра, напів/темрява, пів/оленя, пів/абрикоса; 

Б) пів/діжки, пів/кабанчика, напів/притомний, пів/на/шосту; 

В) пів/ягоди, пів/єнота, пів/юрти, пів/чайної/ложки; 

Г) пів/стола, напів/дикий, пів/Одеси, пів/дикобраза. 

   

12. Від іменників якого рядка можна утворити прикметники за допомогою суфікса –ев-? 

А) баланс, дощ, овоч, гроші; 

Б) груша, воротар, казка, скатерть; 

В) кобзар, скрипаль, лікар, товариш; 

Г) палац, служба, свято, кварц. 

 

2 рівень 

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

А) Донеччина, козаччина, кріпаччина, Валин, солдатчина; 

Б) шваччин, онучкин, Ївжин, Оленчин, Даринчин; 

В) гайдаматчина, Толин, Васин, Стрийщина, Галичина; 

Г) Мелащин, бузина, галявина, Іринин, Вінничина.  

 

14. Коли у прикметниках пишемо суфікс –ов-? 

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; 

В) у прикметниках з основою на шиплячий; 

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

 

15. У якому рядку всі слова записано відповідно до норм правопису? 

А) викладацький, брацький, лекший, дощаний, пшеничний; 

Б) дорощий, молочний, козачина, козакський, боягузтво; 

В) галицький, тюрський, Донеччина, казахський. молодецтво; 

Г) вужчати, місячний, вощаний, ладозький, золотоніський.  

 

16. Суфікс із зменшувально-пестливим значенням –ичок- уживається: 

А) в іменниках, утворених від іменників з основою на шиплячий; 

Б) в іменниках, утворених від іменників із суфіксом –тель-; 

В) в іменниках, утворених від іменників із суфіксом –ик-; 

Г) в іменниках, утворених від іменників з основою на м’який приголосний. 

 

17. У яких словах пре- є префіксом? 

А) преамбула; 

Б) престол; 

В) преосвященний; 

Г) престол, преосвященний. 

 

18. Коли вживається префікс при-? 

А) у дієсловах, що означають наближення, приєднання, а також у похідних словах; 

Б) у дієсловах, що означають частковість та результат дії, а також у похідних словах; 

В) у прикметниках, утворених від іменників з прийменником при, і в похідних словах; 

Г) у дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість та результат дії, і в похідних словах, 

а також у прикметниках, утворених від іменників з прийменником при, і в похідних словах. 

 

3 рівень 
19. Утворіть від поданих слів іменники з суфіксом –ств(о)-. 



Ткач, птахи, боягуз, товариш, студент, убогий.  



Відповіді до тестових завдань (Модуль 3) 

 

№ варіанта № питання Відповідь 

3 

1 Г 

2 Б 

3 Г 

4 А 

5 Б 

6 А 

7 Г 

8 Г 

9 В 

10 В 

11 А 

12 В 

13 А 

14 Б 

15 Г 

16 В 

17 Г 

18 Г 

 

Рівень 3 

Ткацтво 

Птаство 

Боягузтво 

Товариство 

Студентство 

Убозтво 

 

 

 


