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Модуль 4 

Варіант 3     1 рівень 

1. Іменники чоловічого роду записано в рядку: 

А) Ай-Петрі, ООН, цеце; 

Б) метро, танго, трюмо; 

В) путь, алібі, ДАІ; 

Г) шимпанзе, АПК, поні. 

 

2. Правильні форми кличного відмінка мають усі сполучення слів у рядку: 

А) пане Президенте, асистенте Сергій, Миколо Григоровичу, захисник Дмитро; 

Б) віце-президенте, стажере Петренко, Галино Миколаївно, товаришу керівнику; 

В) Юрію Іванович, тренере Іване Петровичу, водію Сидоренко, товаришу механіку; 

Г) пані студентко, Георгіє Степановичу, майстре Демченко, панянко Ірина. 

 

3. Укажіть рядок, у якому всі складні іменники пишуться разом: 

А) трудо/день, авто/стоп, біо/маса, крути/вус; 

Б) дизель/поїзд, інженер/механік, грам/атом, гідро/ресурси; 

В) лейб/гусар, силосо/навантажувач, єдино/початок, контр/адмірал; 

Г) міні/мода, екс/чемпіон, пів/оберт, авто/страда. 

 

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

А) військово/зобов’язаний, плоско/опуклий, приватно/власницький, садово/городній; 

Б) гостро/дефіцитний, південно/слов’янський, паровозо/будівний, народно/пісенний; 

В) науково/технічний, воєнно/економічний, парфумерно/косметичний, політико/економічний; 

Г) підзолисто/болотний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий.  

 

5. Позначте рядок, де всі слова з часткою не пишуться разом: 

А) не/присідаючи, не/хвилюючись, не/волячи, не/вивчивши; 

Б) не/доглянутий, не/вгаваючи, не/погано, не/щастя; 

В) не/злізаючи, не/турбуючись, не/хтуючи, не/зрозумілий; 

Г) не/пірнувши, не/зупиняючись, не/здужати, не/долюблювати. 

 

6. Усі слова з часткою не треба писати разом у рядку: 

А) не/цікава історія, не/прочитана книга, не/слухати брата; 

Б) не/здійснена мрія, ще не/розгадана загадка, не/привітно дивитися; 

В) не/волити людину, не/захищений від вітру сад, не/грамотна стаття; 

Г) не/дочувати змалку, не/вибаглива людина, не/абиякий талант. 

 

7. У якому рядку ні із заперечними займенниками пишеться разом? 

А) ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/якого; 

Б) ні/ким, ні/чому, ні/для/кого, ні/скількох; 

В) ні/чого, ні/який, ні/хто, ні/на/що; 

Г) ні/чиїм, ні/котрого, ні/якими, ні/скільки. 

 

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

А) у/трьох, с/повна, по/всюди; 

Б) поза/вчора, з/висока, по/козацьки; 

В) на/щастя, за/одно, десь/інде; 

Г) що/духу, так/сяк, по/одному. 

 

9. У якому рядку всі прислівникові словосполучення пишуться окремо? 

А) босо/ніж, у/гору, на/жаль, в/міру; 

Б) на/гору, у/четверо, на/справді, на/радість; 

В) в/основному, аби/куди, як/раз, на/весні; 

Г) все/одно, по/правді, з/дня/на/день, до/речі. 
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10. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення –е (-є) в рядку: 

А) Оксана, Василь, Маруся, Іван; 

Б) земля, душа, Збараж, Петро; 

В) доця, мама, зірка, рука; 

Г) зоря, межа, мрія, край. 

 

11. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку: 

А) пісок, майдан, біль, град; 

Б) вітер, порт, Крим, роман; 

В) ніж, молоток, квадрат, кілограм; 

Г) Буг, вальс, мороз, прогрес. 

 

12. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина: 

А) сімсот, чотириста, п’ятдесят, триста; 

Б) триста, п’ятсот, шістсот, сімсот; 

В) шістдесят, п’ятдесят, сімдесят, вісімдесят; 

Г) вісімсот, вісімдесят, сімсот, шістдесят. 

 

13. Позначте рядок, у якому обидва числівники написано правильно: 

А) шестидесяти, п’ятдесяти; 

Б) шестидесяти, п’ятидесяти; 

В) шістдесяти, п’ятидесяти; 

Г) шістдесяти, п’ятдесяти. 

 

14. Укажіть рядок дієслів другої дієвідміни: 

А) оцінити, заморитися, прибирати; 

Б) говорити, задивитися, побачити; 

В) стелити, оборонити, впасти; 

Г) стирати, білити, виносити. 

 

15. Укажіть ряд дієслів із закінченням –имо: 

А) прикрас..мо, заміс..мо, залиш..мо, бач..мо; 

Б) прискор..мо, побач..мо, забуд..мо, ор..мо; 

В) запізн..мось, примус..мо, ріж..мо, хоч..мо; 

Г) сто..мо, тіш..мося, врахову..мо, мовч..мо. 

 

16. Частки пишуться окремо з усіма словами в рядку: 

А) колись/то, міг/би, відпочила/б; 

Б) коли/ж/таки, таки/сказали, скажи/ж/бо; 

В) приніс/таки, відповідальний/же, говори/бо; 

Г) напиши/ж/но, комусь/же/таки, все/таки. 

 

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

А) Та пітьма не так уже мучила Соломію, про/те вогкий холод проймав її наскрізь (Коцюбинський). 

Б) Вітру на морі не було, про/те клекотав сильний прибій (Трублаїні). 

В) Як/би йому, Данилові, хотілося зараз із веслом у руці сісти у свій вербовий човен (Стельмах). 

Г) Що/б жить – я всі кайдани розірву (Тичина). 

 

18. Через дефіс пишеться прийменник в реченні: 

А) Знову устає переді/мною зелене дзеркало ріки. 

Б) По/між небом і землею рухались два живі вогники (Стельмах). 

В) По/під лісом роздоріжжям прямує чоловік (Стельмах). 

Г) Десна вирвалася з/під зимової кори й дала собі волю. 

 

 



 3 

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

На (1) полі (2) біліє (3) розквітла (4) гречка, де-не-де (5) підсинена (6) волошками (Гуцало). 

А) іменник; 

Б) дієприкметник; 

В) дієслово; 

Г) прислівник; 

Д) прикметник; 

Е) дієприслівник; 

Є) прийменник. 

 

20. Установіть відповідність між іменниками та їхніми граматичними значеннями: 

1. Ножиці А) іменник чоловічого роду, але може позначати особу жіночої; 

2. Плакса Б) іменник жіночого роду; 

3. Прокурор В) іменник, рід якого не визначається; 

4. Івасі Г) іменник спільного роду. 

5. Сибір 

 

21. Установіть відповідність між відмінком та числівниковою формою: 

1. Родовий А) семистам сорока; 

2. Давальний Б) семистах сорока; 

3. Орудний В) сьомастами сорока; 

4. Місцевий Г) семисот сорока; 

 Д) сімсот сорок. 

 

22. Установіть відповідність між групами часток та їхніми характеристиками: 

1. Словотворчі А) це, ото, ген; 

2. Формотворчі Б) точно, майже, ледве; 

3. Спонукальні В) годі, давай, ну; 

4. Вказівні Г) ні, аби, де; 

 Д) б, хай, нехай. 

 

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

 

(1) Ранок справляв свій тріумф. (2) Його блакитне чоло не затьмарилось сьогодні жодною 

хмаринкою. (3) Тисячі пташиних голосів співали йому урочисті кантати. (4) Занедбані 

жоржини, здавалось, по-особливому сьогодні прибрались і, вмиті, трохи засмучені від своєї 

мовчанки, лагідною посмішкою вітали переможця. 

 

А) Укажіть речення, де є займенники. 

Б) Укажіть речення, де є займенник, що змінює основу при відмінюванні. 

В) Укажіть речення, де є присвійні займенники. 

Г) Укажіть речення, де є два займенники. 

Д) Укажіть речення, де є заперечний займенник. 


