
Морфологія  
 

Варіант II 
 

Завдання 1-20 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

1. До м’якої групи належать усі прикметники рядка 

А батьк..в, сильн..й, працьовит..й, холодн..й 

Б вечірн..й, народн..й, безмежн..й, чист..й 

В давн..й, сторонн..й,середн..й, учорашн..й 

Г дальн..й, домашн..й, свійськ..й, мудр..й 

 

2. До дробових належать усі числівники рядка 

А п’ять цілих і сім п’ятих, другий, двоє, півтораста 

Б тридцять чотири, три восьмі, одна п’ята, десятеро  

В сорок, тридцятеро, восьмий, обидва, вісімнадцять 

Г півтора, дві треті, дві цілі і чотири сьомі, одна друга 

 

3. Інфінітивів немає у рядку 

А робитися, колосяться, сподіватися 

Б навчаєшся, розрісся, виконується 

   В називатися, визначатися, співається 

Г досягається, будуватися, митися 

 

4. до змінюваний належать усі іменники рядка  

А жабо, плеяда, аудієнція, візаві    

Б попурі, конвеєр, журі, розіграш 

В пальто фінанси, парфуми, аксіома  

Г жирандоль, джинси, динамо, поліедр  

 

5. Складеними за будовою є всі числівники рядка 

А дев’ятсот, сімдесятий, тринадцять 

Б шістдесят, четвертий, триста один 

В сто два, сімсот, чотириста дев’ятий  

Г триста, одинадцять, п’ятдесят два 

 

6. До дієприкметників пасивного стану належать усі слова рядка 

А відімкнутий, тонізуючий, опрацьований 

Б обмежений, занімілий, віддалений  

В синтезований, поборений, зроблений 

Г роботящий, загартований, розв’язаний 

 

7. До дієприслівників недоконаного виду належать усі слова рядка 

А становлячи, спершись, тулячись 

Б спілкуючись, підрахувавши, несучи 

В ревучи, роздумуючи, закінчивши  

Г сміючись, дякуючи, пишаючись   

 

8. Усі сполучники належать до сурядних у рядку 

А і, але, немов, однак 

Б чи, проте, то … то 

В то, ніби, зате, аби 



Г коли, та, хоча, ні … ні 

 

9. Виділений іменник виконує роль означення в реченні 

А Усе живе на нашій планеті не може існувати без води. 

Б В озерах міститься левова частка поверхневих прісних вод Землі. 

В Озера виникають у кратерах вулканів або котлованах від льодовиків.  

Г Озеро поступово перетворюється на болото, яке висихає і стає луком. 

 

10. Усі займенники потрібно писати разом у рядку 

А будь/який, де/хто, аби/хто, ні/кого 

Б де/який, ні/який, аби/що, кимо/сь 

В ні/скільки, де/який, будь/хто, кого/сь  

Г хто/сь, де/котрий, хтозна/який, будь/що 

 

11. Усі дієслова вжито в умовному способі в рядку 

А натисни, придбайте, нагадаєш 

Б розкажіть, надумають, витримати 

В поміркуймо, навчись, опрацюйте 

Г дослідімо, перегорніть, натерти 

 

12. Дієприслівниковий зворот не потрібно виділяти комами в реченні 

А Десь сонце сходячи крізь дерезу спілим кавуном червоніє. 

Б Вітер виграє сизим листом тамуючи щебетання дрібних птахів. 

В Ми пішли несолоно сьорбавши. 

Г Колоски стояли рівно й гарно тихо видихаючи сизувату імлу. 

 

13. Усі прислівники потрібно писати разом у рядку 

А від/тепер, на/далі, з\висока, на/двоє 

Б по/двоє, по/іншому, в/цілому, аби/як 

В без/відома, на/сміх, до/речі, в/основному 

Г десь/то, по/суті, з/болю, уві/сні  

 

14. Єднальний сполучник ужито серед сурядних сполучників рядка 

А або, проте, або … або 

Б але, чи … чи, зате 

В не то … не то, ні … ні, та 

Г однак, то … то, чи 

 

15. Вигуки ах, овва, ого, гм належать до 

А емоційних  

Б спонукальних 

В етикетних   

Г звуконаслідувальних  

 

16. Займенник, що відмінюється як прикметник м’якої групи, ужито в рядку 

А чий, деякий, інший 

Б хтось, той, їхній  

В хто, цей, себе  

Г самий, весь, вона 

17. Неможливо утворити ступені порівняння від усіх прикметників рядка 

А маленький, кругли, низький 

Б босий, величезний, ефективний 



В дрібний, ультрамодний, високий 

Г численний, гнідий, черствий 

18. До дієслів I дієвідміни належать усі слова рядка 

А відлітати, булькотіти, колоти, мостити 

Б стелити, хотіти, побороти, хвалити 

В хворіти, жити, полоти, світати  

Г смеркати, реготати, мовчати пам’ятати   

19. Усі прийменники утворено поєднанням іменника чи прислівника з непохідним прийменником 

у рядку 

А з-попід, на відміну від, напроти 

Б незважаючи на, навколо, з-поза 

В під час, у зв’язку, відповідно до  

Г протягом, згідно з, за винятком  

20. Парний сполучник ужито в реченні 

А Веселку обожнювали, як сонце, і землю і трави. 

Б Козаки були вмілими воїнами не тільки на суші, а й на морі. 

В Славнозвісні чайки козаків не боялися ні бурі, ні оснащених важких гарматами турецьких галер. 

Г Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли. 

 

Завдання 21-27 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, 

доберіть відповідник, позначений буквою. Кожну букву можна використати тільки раз. 

21. Установіть відповідність між іменниками і належністю їх до категорії роду. 

 

              Рід                                         Іменники 

       іменників  

1 чоловічий                               А сім΄я, множення, озеро, повернення 

2 жіночий                                  Б сани, іменини, жалощі, дріжджі  

3 середній                                 В рукопис, степ, шампунь, тюль 

4 спільний                                 Г незнайко, шульга, забіяка, ледащо 

                                                   Ґ  тінь, юнь, старість, пшениця 

 

 

22. Установіть відповідність між розрядами числівників за значенням і числівниковими формами. 

 

           Розряди                           Числівникові форми 

      за значенням 

1 цілі числа                               А по-восьме, вп’яте, по двоє   

2 дробові                                   Б десять, шістдесят два, сто тридцять 

3 порядкові                               В восьмеро, двадцятеро, обоє  

4 збірні                                      Г три четверті, сім восьмих, одна друга 

                                                   Ґ третій, одинадцятий, двадцять шостий   

 

 

23. Установіть відповідність між займенниками і їхніми розрядами за значеннями. 

 

            Розряди                                   Займенники  

        за значенням                                           

1 заперечні                              А котрий, скільки, який, хто 

2 означальні                            Б ти, ви, вони, вона, ми 

3 відносні                                В ніхто, ніщо, ніякий, нічий 

4 неозначені                            Г абихто, дещо, казна-який, котрийсь  

                                                 Ґ увесь, кожний, сам, інший 



 

24. Установіть відповідність між дієслівними формами і видами їх. 

 

            Види                                               Дієслівні  

    дієслівних форм                                     форми 

1 активний дієприкметник             А колотий  

   теперішнього часу                       Б думаючий 

2 активний дієприкметник             В доведено 

   минулого часу                              Г лежачий 

3 пасивний дієприкметник             Ґ згорілий 

4 дієприслівник                            

    

25. Установіть відповідність між частками і їхніми розрядами за значенням. 

 

            Розряди                                     Частки  

        за значенням                                           

1 формотворчі                         А теж, до того ж, щей 

2 означальні                             Б саме, якраз, власне, справді 

3 приєднувальні                      В так, атож, еге ж 

4 вказівні                                  Г хай, нехай, би  

                                                  Ґ одне, ото, це, ось 

                                               

26. Установіть відповідність між іменниками і відмінами, до яких вони належать. 

 

            Відміни                                     Іменники 

 

1 I відміна                                  А ім’я, тім’я, теля, пташення 

2 II відміна                                 Б ворота, двері, таксі, ательє 

3 III відміна                               В сонце, батько, подвір’я, степ 

4 IV відміна                               Г любов, гордість, купіль, путь  

                                                   Ґ Ілля, калюжа, душа, звістка 

 

27. Установіть відповідність між прислівниками і їхніми розрядами за значенням. 

 

            Розряди                                Прислівники  

        за значенням                                           

1 міри і ступеня дії                  А праворуч 

2 способі дії                             Б спросоння  

3 місця                                      В щохвилини  

4 причини                                Г надзвичайно  

                                                  Ґ по-нашому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


