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Модуль 4 

Варіант 1 

     1 рівень 

1. Усі прикметники мають форму жіночого роду в рядку: 

А) червон(а,ий) туш, нов.(а,ий) фланель, широк(ф,ий) степ; 

Б) довг(а,ий) путь, давн(я,ій) накип, блакитн(а,ий) даль; 

В) красив(а,ий) в’язь, важк(а,ий) бандероль, давн(я,ій) обитель; 

Г) яскрав(а,ий) заполоч, прозор(а,ий) тюль, сильн(а,ий) повінь. 

 

2. Правильні форми кличного відмінка іменників зазначено в рядку: 

А) пане директоре, колего Степан, Галино Дмитрівно; 

Б) колего Іванчук, пане викладач, Сергіє Олександровичу; 

В) старосто Марина, добродію професор, Юріє Сергійовичу; 

Г) друже Максименко, пані Катерино, Маріє Василівно.  

 

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

А) агро/центр, екс/чемпіон, гідро/баланс; 

Б) мікро/батарейка, макро/економіка, супер/клей; 

В) міні/футбол, альфа/промені, стерео/звук; 

Г) мілі/ампер, міді/мода, лейб/медик. 

 

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

А) лексико/граматичний, три/процентний, боє/здатний; 

Б) мало/вживаний, сиво/бородий, церковно/слов’янська; 

В) життє/дайний, громадсько/політична, водо/непроникний; 

Г) всесвітньо/історичний, жовто/зелений, житлово/експлуатаційна.  

 

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

А) не/можу, не/знаєш, не/скажу, не/дізнаюсь; 

Б) не/малюю, не/бачиш, не/кричить, не/навиджу;  

В) не/варити, не/співаєш, не/волити, не/знати; 

Г) не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити. 

 

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

А) не/зареєстрована довідка; не/зрівнянний краєвид; не/спитавши дозволу; 

Б) не/завершений проект; не/весела розповідь; не/хтувати правилом; 

В) не/потрібно хвилюватися; не/забутня пригода; не/дожата нива; 

Г) читав не/голосно, але виразно; це не/біла фарба; не/доречно сказав. 

 

7. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з ні оремо: 

А) ні/хто, ні/який, ні/скільки; 

Б) ні/трохи, ні/звідки, ні/за/що; 

В) ні/риба/ні/м’ясо, ні/чого, ні/за/чим; 

Г) ні/для/чого, ні/туди/ні/сюди, ні/про/що. 

 

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

А) що/разу, по/всюди, без/відома; 

Б) на/зовсім, в/зимку, до/лиця;  

В) с/повна, за/молоду, о/півночі;  

Г) на/швидкуруч, по/двоє, по/латині. 

 

9. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс? 

А) ні/куди, ось/ось, з/дня, на/день, коли/не/коли; 

Б) по/твоєму, по/латині, хоч/не/хоч, на/гора; 

В) в/друге, без/вісти, за/довго, поза/вчора; 
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Г) по/братському, по/двоє, в/міру, без/угаву. 

10. Усі іменники у формі кличного відмінка однини мають закінчення –ю в рядку: 

А) Галя, школяр, Сергій, матуся; 

Б) коваль, мудрець, учень, доня; 

В) Олексій, місяць, біль, хлопець; 

Г) Валерій, обрій, тополя, дідусь. 

 

11. Укажіть рядок, у якому всі іменники мають у родовому відмінку однини закінчення –а(-я): 

А) вік, сантиметр, синтаксис, вітер, ніс, понеділок; 

Б) центр, листопад, папір, камінь, вальс; 

В) пісок, рай, гай, автобус, гайок, гопак; 

Г) Париж, трамвай, малюнок, відмінок, горбок, екран. 

 

12. Помилку допущено в рядку: 

А) без шестисот кілограмів; 

Б) до п’ятидесяти гривень; 

В) після сімдесяти кілометрів; 

Г) більше семисот метрів.  

 

13. Позначте рядок, у якому всі числівники слід писати окремо: 

А) трьох/сотень, тридцять/три, двадцять/один, шіст/десят; 

Б) дві/п’ятих, дев’яносто/два, сто/три, двісті/дванадцять; 

В) чотириста/тридцять, шіст/надцятеро, тисяча/двісті, сорок/два; 

Г) двадцяти/п’яти/тисячний, двадцять/п’ятий, сто/третій, триста/восьмий. 

 

14. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до однієї дієвідміни: 

А) свистіти, говорити, спати; 

Б) малювати, кричати, сопіти; 

В) свідчити, шити, писати; 

Г) відміняти, копати, сидіти. 

 

15. Укажіть рядок дієслів, у кожному з яких пишеться закінчення –имо: 

А) струс..мо, побач..мо, вирост..мо, каж..мо; 

Б) заплат..мо, заміс..мо, створ..мо, побач..мо; 

В) знищ..мо, загуб..мо, розкол..мо, сад..мо; 

Г) кле..мо, нес..мо, їзд..мо, лаз..мо. 

 

16. Через дефіс пишуться всі слова з частками в рядку: 

А) тільки/но, зробив/таки, іди/ж/бо; 

Б) давай/но, як/от, з’явився/таки; 

В) чим/би/то, замовлено/ж/бо, так/то; 

Г) скажи/ж/бо, стривай/но, отож/бо.  

 

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

А) Дарма що рудим називають, за/те ж серце в нього золоте (Гончар). 

Б) Коли бачиш гідну людину, думай про/те, щоб дорівнятись їй (Конфуцій). 

В) Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Шевченко). 

Г) Що/б жить – ні в кого права не питаюсь (Тичина). 

 

18. Через дефіс пишеться прийменник в реченні: 

А) Під/час канікул я часто буваю у лісі. 

Б) По/за хатами тяглися виноградники. 

В) З/над хмар часом прилине прощання з літом журавлине. 

Г) Блискавки бігли з різних сторін до/середини неба. 
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2 рівень 

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

 Натхненно-пильним (1) зором прилипаєш до (2) постаті (3) людини, що, огорнувшись (4)                

темрявою, зникнувши в її (5) таємничому коконі, посувається тобі назустріч (6) (Є. Гуцало). 

А) іменник; 

Б) дієприкметник; 

В) прикметник; 

Г) прислівник; 

Д) займенник; 

Е) дієприслівник; 

Є) прийменник. 

 

20. Установіть відповідність між відмінами та рядами іменників: 

1. I відміна                                            А) ім’я, плем’я, курча, оленя, порося; 

2. II відміна                                           Б) листя, знання, оленятко, знамено, пальто; 

3. III відміна                                          В) мрія, Ілля, лелека, алея, Микола; 

4. IV відміна                                          Г) шосе, таксі, канікули, леді, лібрето; 

                                                               Д) мазь, бязь, сіль, річ, успішність. 

 

21. Поєднайте закінчення дієслів теперішнього часу з їх граматичними ознаками: 

1. –ать                                                    А) II особа, однина, I дієвідміна;  

2. –еш                                                     Б) III особа, множина, II дієвідміна;   

3. –емо                                                   В) I особа, множина, II дієвідміна; 

4. –їмо                                                    Г) III особа, множина, I дієвідміна; 

                                                               Д) I особа, множина, I дієвідміна. 

 

3 рівень 

22. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання. 

 

Легенька тінь ночі упала на землю. (2) Заблищали зорі в чистому небі, показався і місяць з-за 

гори – повний, червоний, неначе в бані паривсь. (3) Сумно позирав він крізь пил та куряву на 

людську біганину, на чудний гук міста. (4) У кожній хаті горить світло, а великі будинки 

неначе палають:з їх розчинених вікон ллються пісні. 

 

А) Укажіть речення, де є іменник, що позначає абстрактне поняття. 

Б) Укажіть речення, де є іменник, що вживається тільки в однині. 

В) Укажіть речення, де є іменник, що належить до I відміни м’якої групи.  

Г) Укажіть речення, де є іменник, що належить до III відміни. 

Д) Укажіть речення, де є іменник, що належить до II відміни м’якої групи. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 4) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

1 

1 В 

2 Г 

3 Б 

4 Г 

5 А 

6 Б 

7 Г 

8 В 

9 Б 

10 Б 

11 Г 

12 Б 

13 Б 

14 А 

15 Б 

16 Б 

17 Б 

18 В 

19 1-В, 2-Є, 3-А, 4-Д 

20 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А 

21 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В 

22 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-В 

 

 

 

 


