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Модуль 4 

 

Варіант 2     1 рівень 

1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до одного роду: 

А) зілля, караоке, вміння, какаду; 

Б) леді, таксі, фото, мадам; 

В) орля, метро, танго, кіно; 

Г) староста, путь, дріб, насип. 

 

2. Потребує редагування речення: 

А) Сержант Рудницька вийшла з кабінету. 

Б) Нова редактор Марія Іваненко презентувала газету. 

В) Професор виступив з доповіддю. 

Г) Професор В. Андрієвська виступила з доповіддю. 

 

3. Усі слова треба писати разом у рядку: 

А) кіно/зірка, крає/знавчий, диван/ліжко; 

Б) фото/гурток, воле/любний, міні/диктант; 

В) сон/трава, теле/шоу, кімната/музей; 

Г) пусто/цвіт, відео/салон, вело/спорт. 

 

4. Укажіть рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: 

А) військово/морський, яскраво/жовтий, народно/поетичний, біло/сніжний; 

Б) загально/державний, сніжно/білий, радіо/фізичний, контр/адміральський; 

В) фізико/математичний, південно/західний, народно/визвольний, мовно/літературний; 

Г) ніжно/рожевий, східно/український. первісно/общинний, кисло/молочний. 

 

5. Позначте рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуться окремо: 

А) не/бачити, не/волити, не/пити, не/плакати; 

Б) не/пишу, не/хочу, не/знати, не/кидати; 

В) не/лити, не/вити, не/питати, не/хтувати; 

Г) не/йти, не/сидіти, не/зчутися, не/знати. 

 

6. Частку не з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку: 

А) не/абиякий успіх; не/високе дерево; який він не/ук; 

Б) не/щирі слова; не/схвалюючи поведінки; не/доукомплектувати деталями; 

В) з не/запам’ятних часів; не/відповідає дійсності; не/весела розмова; 

Г) не/запланована зустріч; постійно не/довиконувати; не/враховувати обставини.  

 

7. У якому рядку ні із заперечними займенниками пишемо окремо? 

А) ні/з/ким, ні/за/що, ні/хто, ні/в/кого; 

Б) ні/у/скількох, ні/в/котрому, ні/до/якого, ні/в/чому; 

В) ні/до/чого, ні/яким, ні/в/чому, ні/з/котрим; 

Г) ні/за/що, ні/в/кого. ні/скільки, ні/до/якого. 

 

8. Укажіть рядок, у якому кожний прислівник пишеться разом: 

А) в/літку, на/справді, без/угаву; 

Б) на/віки, від/тепер, на/зразок; 

В) що/години, до/нині, с/початку; 

Г) на/зовсім, усе/рівно, з/молоду. 

 

9. Знайдіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс: 

А) на/бік, за/раз, якось/то, де/таки; 

Б) с/права, в/горі, у/низ, пліч/о/пліч; 

В) часто/густо, віч/на/віч, сила/силенна, ледве/ледве; 
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Г) на/певно, де/не/де, по/перше, як/набудь.  

10. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення –е (-є) в рядку: 

А) друг, Київ, слухач, син; 

Б) круча, робітниця, швець, синок; 

В) сокіл, чумак, воля, Ілля; 

Г) комірник, сторож, Ганна, татусь. 

 

11. Визначте ряд іменників, які мають у родовому відмінку однини закінчення –у (-ю): 

А) вік, Лондон, стіл, тиждень, учень, інститут; 

Б) гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік; 

В) мед, університет, вітер, розум, сміх, синтаксис; 

Г) Дунай, сантиметр, кілограм, Донецьк, Донбас, коридор. 

 

12. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні числівника в орудному відмінку: 

А) тринадцятьома, п’ятьма, п’ятьома;  

Б) дев’яноста, сорока, сьома; 

В) семидесятьма, п’ятьомастами, шістдесятьма; 

Г) чотирма, шістьмастами, шістьомастами.  

 

13. У якому рядку всі числівники та відчислівникові слова пишуться разом? 

А) сто/тисячний, три/мільйонний, двісті/сьомий, шести/мільярдний; 

Б) триста/перший, чотирьох/тисячний, шести/сотий, десяти/мільйонний; 

В) півтора/тисячний, семи/сотий, п’ятдесятитрьох/мільйонний, шести/мільярдний; 

Г) двадцятишести/мільйонний, чотири/тисячний, сто/тридцятий, двох/сотий. 

 

14. Укажіть ряд дієслів першої дієвідміни: 

А) полоти, тонути, заліпити; 

Б) стелити, боронити, ударити; 

В) клеїти, зважати, бувати; 

Г) сказати, проорати, підписати. 

 

15. Укажіть ряд слів, у кожному з яких пишеться закінчення –имо: 

А) закрут..мо, побіл..мо, пропол..мо, буду..мо; 

Б) приліп..мо, куп..мо, крикн..мо, гас..мо; 

В) залиш..мо, припин..мо, поясн..мо, збільш..мо; 

Г) поверн..мося, вихову..мо, ціну..мо, плив..мо. 

 

16. Частки пишуться разом з усіма словами в рядку: 

А) аби/який. чим/скоріш, навряд/чи; 

Б) хоч/би, що/хвилини, ні/який; 

В) ані/де, будь/з/ким, аби/чий; 

Г) немов/би/то, чи/мало, авже/ж. 

 

17. Виділене слово не є сполучником і пишеться окремо в реченні: 

А) Про/те час не ждав, листя що далі, то більше опадало (Міщенко). 

Б) Треба багато вчитися, що/б знати хоч трохи (Монтеск’є). 

В) Ну що/б, здавалося, слова (Шевченко). 

Г) У природі ніч існує для того, що/б у тиші росло усяке зілля (Стельмах). 

 

18. Через дефіс пишеться прийменник в реченні: 

А) Блиснуло сонце з/поза гір в зеленому саду. 

Б) Дорога біжить по/між високих трав. 

В) По/за хатою засівся густий вишняк. 

Г) По/під тинами кругом садочка неначе вилася гірлянда з бузкового цвіту. 
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2 рівень 

19. Установіть відповідність між словами та частинами мови, до яких вони належать: 

Ми пругко зриваємось разом на ноги (1), мчимось чимдуж (2) від (3) стовпа до стовпа, на льоту 

схапуючи (4) те, що для нас (5) так розкішно вродливо (6). 

А) іменник; 

Б) дієприкметник; 

В) дієслово; 

Г) прислівник; 

Д) займенник; 

Е) дієприслівник; 

Є) прийменник. 

 

20. Установіть відповідність між рядами займенників і групами за значенням: 

1. У нього, з нею, їй, вас А) присвійні; 

2. Чого-небудь, абияким, чиємусь, дечому Б) вказівні; 

3. Твого, моїй, вашому, їхнім В) означальні; 

4. Усякого, іншому, самим, кожний Г) особові; 

 Д) неозначені. 

 

21. Установіть відповідність між словами та дієслівними формами: 

1. Проїжджаючи А) особова форма дієслова; 

2. Подумати Б) дієприкметник; 

3. Сказаний В) безособова форма; 

4. Подумав Г) неозначена форма дієслова; 

 Д) дієприслівник. 

 

22. Установіть відповідність між числівниками та їхніми характеристиками: 

1. Дев’ять  А) порядковий, складений; 

2. Дев’яносто  Б) кількісний, цілий, простий; 

3. П’ятий  В) кількісний, цілий, складний; 

4. П’ятеро  Г) кількісний, збірний; 

 Д) порядковий, простий. 

 

3 рівень 
23. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання. 

 

(1) найвищим птахом України є журавель сірий, висота якого досягає ста двадцяти 

сантиметрів, а маса семи кілограмів. (2) Найтриваліший період без дощів спостерігався в 

Полтаві з одинадцятого березня до третього липня тисяча дев’ятсот тридцять четвертого 

року. (3) За сто п'ятнадцять днів тут випало лише тринадцять цілих дві десятих міліметра 

опадів.  

 

А) Укажіть речення, де є кількісні числівники.  

Б) Укажіть речення, де є порядкові числівники. 

В) Укажіть речення, де є прості числівники. 

Г) Укажіть речення, де є складені числівники. 

Д) Укажіть речення, де є числівники, що відмінюються, як іменники. 

 

 

 

 

 

 

 


