
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

Варіант II 
Завдання 1 - 30  мають по 4 варіати відповіді, серед яких лише один правильний. 

1. Правильна кількість літер в українському алфавіті 

А 32 

Б 33 

В 36 

Г 38 

2. У всіх словах на початку потрібно вимовляти звук г у рядку 

А ..умореска, ..рудочка, ..уральня 

Б ..ривня, ..ромадянин, ..ротеск 

В ..рубість, ..онтар, ..речка 

Г ..раблі, ..валт, ..ердан 

3. Без не не можна вживати всі слові рядка 

А нерозважність, нежирний, неетичний 

Б неспішний, неістотний, езнищенний 

В ненависний, непосидющий, нестямний 

Г несусвітній, нелюдяний, немислимий 

4. Усі приголосні м які в усіх словах рядка 

А різбяр, нація, ділення 

Б зімлілий, рідкість, порядок 

В різальник, стійкість, увільнення 

Г лінійність, діяння, гілля 

5. Я, ю, є позначають один звук у всіх словах рядка 

А горючість, захлялий, ллє 

Б гостряк, єдиний, дозвілля 

В живлення, обовязок, моє 

Г династія, водяний, пасьянс 

6.Усі слова записано за абеткою в рядку 

А віршувальник, віршувати, віршування, вірувальний, віршовий 

Б давній, давнісінько, давність, давнішній, давно 

В заявляти, заявник, заява, заявити, заявка 

Г різкий, різкість, різко, різкіше, різкуватий 

7. Під час вимови відбувається уподібнення приголосних у всіх слоавх рядка 

А ліжко, зчепити, сподіваєшся 

Б віддячити, сьогодні, звязок 

В йдеться, коритце, зважся 

Г ходьба, вокзал, справжній 

8. Буквосполучення дж, дз позначають два звуки в усіх словах рядка 

А піджак, віджати, відзвітувати 

Б передзимовий, підзаголовок, відживати 

В відзимувати, відїжджати, пейджер 

Г піджарювати, відзнака, передзвін 

9. Спрощення відбувається в усіх словах рядка 

А очис..ний, компос..ний, кількіс..ний 

Б корис..ливий, хворос..няк, чес..ний 

В заздріс..ний, кріпос..ний, запяс..ний 

Г улес..ливий, бриз..нути, плюс..нути 

10. О, е чергуються з і в корені в усіх словах рядка 

А відвертість, Петрів, слово 

Б камінь, мій, дохід 

В Ковалів, устрій, молодь 



Г вісь, шевція, особа 

11. Чергування о/а відбувається в усіх словах рядка 

А помолодіти, халтурити,хандрити 

Б покрокувати, покрохмалити, покропити 

В покотити, хапонути, поламати 

Г поприганяти, попригадувати,   попризначати 

12. Чергування і/е відбувається в усіх словах рядка 

А чіпляти, виволікати, компілювати 

Б замітати, нарікати, обвітрити 

В зберігати, погніватися, подвійний 

Г вигрібати, викорінювати, випікати 

13. Після шиплячих потрібнописати е в усіх словах рядка 

А ч..брець, щ..тина, дж..рельце 

Б ч..лядь, ж..ржина, ж..втуха 

В ж..нити, ж..рделя, бдж..ла 

Г ж..ребок, щ..ка, пш..ниця 

14. При утворенні прикметників від назв поселеньза допомогою суфікса -ськ (ий) відбувається 

чергування пригослосних в усіх словах рядка 

А Бобрик, Бариш, Бровари 

Б Кагарли, Калуш, Кривий Ріг 

В Павлиш, Пирятин, Прилуки 

Г Печеніги, Потуш, Павлоград 

15. Прийменник зі на місці пропуску слід уживати в усіх сполученнях слів рядка 

А знайомство ... сучасними технологіями, народи ... традиційною писемністю, виняток ... правила 

Б висновок ... статті, разом ... тим, можна назвати ... застереженням 

В схожість ... змієм, складається ... слів, відомі ... шкільного вжитку терміни 

Г один ... зразків, звуки .. спільною основою, люди ... різною освітою 

16. Правильну вимову слів відображено у фонетичному записі рядка 

А [віте рец], [д івчинці], [моло ба]   

Б [л: ут с а], [пром інц і], [р різьб ар] 

В [корис т у], [пе ре вір], [здайец:я] 

Г [т охкати ], [близ к іс т ], [п іс н а] 

17. Усі слова потрібно писати без знака мякшення в рядку 

А бул..йон, Н..тон, радіс..тю 

Б пят..десят, ріж.., тон..ший 

В піз..ній, приз..ба, т..мяний 

Г на пропол..ці, пал..ці, дон..чин 

18. Апостроф потрібно вживати в усіх словах іншомовного походженняв рядку 

А п..єса, бракон..єр, вол..єр 

Б суб..єктивність, об..єктив, кон..єктура 

В диз..нкція, порт..єра, міл..ярд 

Г кар..єр, віе..єтка, дос..є 

19. Без апострофа потрібно писати всі слова рядка 

А мебл..яр, медв..яний, міжгір..я 

Б м..якуш, в..язати, без..язикий 

В моркв..яний, св..ятковий, мад..яр 

Г тьм..яний, риб..ячий, зап..ястя 

20. Поєднання відбувається в усіх словах рядка 

А спин..ий, закон..ий, безсон..ий 

Б туман..ий, гречан..ий, деревян..ий 

В ран..ій, буквен..ий, вітрян..ий 

Г ден..ий, піщан..ий, камін..ий 



21. Замість пропусків слід писати і в усіх словах рядка 

А батал..ст, белетр..ст, футур..ст 

Б афор..зм, будд..зм, вокал..зм 

В специф..ка, пласт..ка, аналіт..ка 

Г механ..ка, динам..ка, гідравл..ка 

22. Не потрібно писати окремо у сполученні слів 

А раптово не/здужати 

Б не/дооцінити виступ 

В не/здужати висловити подяку 

Г не/зясованість обставин 

23. Мякість приголосних позначено буквами є, ю, я в усіх словах рядка 

А парубяга, поглиблювання, мрія 

Б прогулянка, ршевий, лляний 

В рятівний, колонія, трюфель 

Г тюльпан, увязнути, моє 

24. З великої літери потрібно писати лише перше слово власної назви в рядку 

А (Н/н)аціональний (Б/б)анк (У/у)країни, (У/у)країнська (Н/н)ародна (Р/р)еспубліка 

Б (М/м)іжнародний (О/о)лімпійський (К/к)омітет, (Л/л)ьвівський 

    (А/а)втомобільний (З/з)авод 

В (Є/є)вропейський (С/с)оюз, (О/о)рганізація (О/о)бєднаних (Н/н)ацій 

Г (А/а)втономна (Р/р)еспубліка (К/к)рим, (П/п)івнічний (Л/л)ьодовитий (О/о)кеан 

25. Усі власні назви потрібно взяти в лапки в рядку 

А газета Україна молода, річка Стрий, пансіонат Славутич 

Б спортивний комплекс Динамо, партія Союз, Псалтир 

В місто Київ, гора Говерла, видавництво Веселка 

Г яхта Торнадо, Київський завод Арсенал, товариство Знання 

26. Усі слова потрібно писати окремо в рядку 

А горизонтально/вертикальний, горизонтально/опуклий, горизонтально/спрямований, 

    горизонтально/неоднорідний 

Б історико/архівний, історико/правовий, історико/художній, історико/мемуарний 

В суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, суспільно/необхідний, суспільно/значущий 

Г курортно/готельний, курортно/оздоровчий, курортно/туристичний, курортно/лікувальний 

27. Кількість літер відповідає кількості звуків у всіх словах рядка 

А важкість, письменний 

Б завязування, щирість 

В розміщувати, сухоліття 

Г сфероїд, сухотравя 

28. Зміна наголосу повязана зі зміною значенняслів рядка 

А весняний - весняний, первісний - первісний 

Б щілина - щілина, вітчизняний - вітчизняний 

В чутно - чутно, первоцвіт - первоцвіт 

Г відомість - відомість, характерний – характерний 

29. Усі слова перенесено правильно в рядку 

А гу-дзик, над-звичайний, бли-зький 

   Б бур-ян, Дніп-ро, галиц-ький 

В хо-джу, пі-дживляти, далеко-східний 

Г Т.Г.-Шевченко, і-т.ін., суспіль-ство 

30. Усі іменники II відміни у формі родового відмінка однини мають закінчення –у (-ю) в рядку 

А паладій, паралелізм, парафін 

   Б параболоїд, двигун, термометр 

В патрон, паяльник, периметр 

Г перпендикуляр, перфоратор, підшипник 


