
Морфологія  
Варіант III 

 

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

1. До твердої групи належать усі прикметники рядка 

А весел..й, білолиц..й, бездонн..й, братн..й 

Б свіжи..й, матер..н, повнолиц..й, самотн..й 

В тих..й, багрян..й, довг..й, розкішн..й 

Г сонячн..й, житн..й, порожн..й, земн..й 

2. До збірних належать усі числівники рядка 

А тридцятеро, обоє, сто, півтораста 

Б десятеро, сьомий, сотий, дев’яносто   

В п’ятнадцятеро, обидві, семеро, двадцятеро  

Г двоє, один, обидва, дев’ятнадцятеро  

3. Процес позначають усі інфінітиви рядка 

А тремтіти, робити, довіряти 

Б забувати, переосмислювати, писати 

   В клопотати, марити, малювати 

Г сприймати, розуміти, досліджувати 

4. До незмінюваний належать усі іменники рядка  

А кенгуру, парі, парад, провайдер    

Б харакірі, інтерв’ю, фрау, шосе  

В зілля, коліща, базіка, мусон   

Г поні, Міссісіпі, шимпанзе, йод  

5. Простий за будовою числівник ужито в рядку 

А дев’ять тисяч один, десятий, сімдесят шість 

Б чотириста восьмий, п’ятсот тридцять, чотириста 

В три цілі й одна третя, шістсот дев’ятий, сімнадцятий  

Г сто п'ятнадцять, двадцятеро, вісімсот тридцять два 

6. До дієприкметників активного стану минулого часу належать усі слова рядка 

А зменшений, причесаний, прибраний 

Б зіпсований, інфікуючий, тертий 

В дозрілий, обледенілий, осиротілий 

Г обдуманий, тямущий, ледачий 

7. До дієприслівників доконаного виду належать усі слова рядка 

А трансформувавши, носячи, даючи 

Б пізнаючи, навівши, стогнучи 

В розмовляючи, читаючи, пізнавши  

Г здобувши, проїхавши, залишивши 

8. Усі сполучники належать до підрядних у рядку 

А тому що, також, хоча, але 

Б бо, неначебто, так що, як тільки 

В або, ледве, дарма що, проте  

Г після того як, щоб, ніби, зате 

9. Виділений інфінітив виконує роль додатка в реченні 

А А злива так само швидко почала відходити, к і надійшла. 

Б Жити чесно, трудитися для людей учили нас і в дома. 

В Як тебе та не любити, краю, мій ти краю.  

Г Зі слів літописця можна зрозуміти, що варягів зустріли в Києві гостинно. 

10. Усі займенники потрібно писати окремо у рядку 

А до/когось, казна/що, ні/до/кого, до/нас 



Б ні/чий, поза/ними, аби/до/кого, в/нього 

В при/цьому, біля/неї, аби/з/ким, з/ними  

Г для/нас, перед/нами, ні/в/кого, аби/чий 

11. Усі дієслова вжито в дійсному способі в рядку 

А перемагав, запросив, здаватися 

Б різати, виконувати, притримати  

В подорожуй, приберіть, говорив би 

Г міркуємо, переглядати, дотримуються 

12. Одиничний дієприслівник потрібно виділяти комами в реченні 

А Євгеній Рафалович йшов не озираючись. 

Б За характерником ідуть осавули та плачуть ідучи. 

В Неначе ворон той летячи про непогоду людям кряче. 

Г І йдуть козак і дівчина по долині, і йдучи співають. 

13. Усі прислівники потрібно писати окремо в рядку 

А у/дома, в/міру, в/догін 

Б на/скаку, на/льоту, на/верху 

В по/одинці, по/полудні, по/пустоті 

Г до/речі, день/у\день, час/від/часу 

 

14. Протиставний сполучник ужито серед сурядних сполучників рядка 

А не лише … ф й, чи, то 

Б то … то, ні … ні, і 

В або, але, також 

Г чи, й, або … або 

15. Вигуки бульк, тьох, дзінь, ха-ха належать до 

А емоційних  

Б спонукальних 

В етикетних   

Г звуконаслідувальних  

16. Форму орудного відмінника з приголосним н мають займенники рядка 

А той, та, те, ті 

Б він, вона, воно, вони  

В мій, моя, моє, мої 

Г чий, чия, чиє, чиї 

17. Просто форму вищого ступеня порівняння можна утворити від основи іншого слова в 

прикметниках рядка 

А гарний, поганий, великий  

Б малий, красивий, довгий 

В близький, високий. смачний 

Г спритний, міцний, молодий 

18. До дієслів I дієвідміни належать усі слова рядка 

А блукати, бродити, тинятися 

Б височіти, здійматися, підноситися 

В думати, гадати, міркувати  

Г гасити, загашувати, тушити   

19. Усі прийменники утворено поєднанням двох і більше непохідних прийменників у рядку 

А з-над, попереду, серед 

Б із-за, навколо, через 

В з-за, з-попід, посеред  

Г перед, задля, поміж   

20. Сполучник сурядності з’єднує однорідні члени в реченні (розділові знаки випущено) 



А Історико-мистецьку експедиціюз метою обстеження храмів провів краєзнавчий музей а її 

консультантом став професор зі Львова. 

Б Нещодавно відбулося обласне свято народного танцю і переможці одержали дипломи подяки 

пам’ятний кубок. 

В Читачі висловлювали своє захоплення особистістю письменника і ділилися враженнями від 

прочитаних книжок. 

Г Про Модеста Левицького говорили письменники а гості висловили думку про необхідність видати 

повне зібрання його творів. 

 

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 меблі, консерви, вершки, гордощі 

2 жіночий                                  Б коріння, волосся, товариство, гілля  

3 середній                                 В фрау, леді, Міссісіпі, Кіліманджаро  

4 спільний                                 Г базікало, непосида, плакса, ледацюга  

                                                   Ґ  Дніпро, мосьє, маестро, какаду 

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

 

           Розряди                           Числівникові форми 

      за значенням 

1 цілі числа                               А восьмеро, тридцятеро, обидві    

2 дробові                                   Б чверть, чотири сьомі, п’ять шостих  

3 порядкові                               В другий, дев’ятий, двадцять сьомий  

4 збірні                                      Г утретє, вдруге, вп’яте  

                                                   Ґ двадцять, чотири, двісті чотири 

 

 

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

 

            Розряди                                   Займенники  

        за значенням                                           

1 присвійні                              А той,такий, стільки, цей 

2 означальні                            Б усякий, інший, самий, весь 

3 вказівні                                 В хтозна-що, якийсь, абищо, дехто 

4 неозначені                            Г хто, що, який, котрий 

                                                 Ґ їхній, ваш, свій, його 

 

24. Установіть відповідність між дієслівними формами і видами їх. 

 

            Види                                               Дієслівні  

    дієслівних форм                                     форми 

1 пасивний дієприкметник                     А виконуючий  

   теперішнього часу                                Б заморожений 

2 дієприслівник доконаного виду          В опрацювавши 

3 дієприслівник недоконаного виду      Г згаслий 

4 безособова форма                                 Ґ досліджено  

 

    



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

 

            Розряди                                     Частки  

        за значенням                                           

1 стверджувальні                     А годі, бодай, бо, но 

2 видільні                                 Б аби, казна, ся 

3 спонукальні                          В навіть, хоча б, тільки, лише 

4 підсилювачі                          Г що за, як, й, що то  

                                                  Ґ так, еге, авжеж, отож 

                                               

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

 

            Відміни                                     Іменники 

 

1 I відміна                                  А сіль, вартість, скрижаль, скатерть 

2 II відміна                                 Б стежина, спекота, скроня, обмова 

3 III відміна                               В сполох, спориш, співчуття, пасаж 

4 IV відміна                               Г жалюзі, метро, попурі, Джерсі  

                                                   Ґ дитя, галченя, плем’я, гуся 

 

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

 

            Розряди                                Прислівники  

        за значенням                                           

1 часу                                       А навмисно 

2 місця                                     Б з давніх-давен 

3 мети                                      В мимоволі  

4 причини                                Г недостатньо  

                                                  Ґ здалека  

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


