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Тренувальні тести (готуємося до ЗНО) 
 

Українська мова 

 

Чергування голосних та приголосних 

 

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається 

чергування голосних звуків при зміні форми  

а) летіти, сідати, лазити     

б) діловий, тесля, лісок    

в) тіло, берег, голос  

 

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків 

при зміні форми   

а) вість, березень, шелест   

б) носити, жінка, вечори   

в) вересень, борг, шовковий  

 

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків 

при зміні форми  

а) розколов, ворон, розтин   

б) діловод, черево, вість   

в) село, школа, стелити  

 

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів 

Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми   

а) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина 

б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина 

в) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина 

г) Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина  

 

5. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в   



а) був (у, в) архіві, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані, сидіти (у, в) 

барлозі  

б) сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в) Андрія, приходив (у, в) четвер, потреба (у, 

в) спілкуванні 

в) зайди (у, в) академію, вчитися (у, в) інституті, жити (у, в) Ірпені, їздити (у, 

в) Угорщину 

 

6. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й   

а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) сльози  

б) червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела (і, й) 

щаслива 

в) помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, викладачі (і, й) 

інженери  

 

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних  

а) багацтво, запоріжський, птаство     

б) сплачувати, колишу, грецький  

в) господарський, убозтво, ткацький  

 

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних  

а) карабаський, переїжджаю, український 

б) плачу, молодецтво, товариський  

в) прилукський, студенство, чикагський  

 

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних   

а) купецтво, гадяцький, товариство 

б) волгський, кременчукський, птаство  

в) криворізький, намащувати, бережу 

 

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних  

а) солдатцтво, боягузство, французький  

б) птаство, кавказький, заїжджати  

в) ла-маншський, плачу, убозтво  

 

11. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків 

при зміні форми  

а) печатка, цистерна, брезент 

б) чоло, селянський, березень  

в) сон, вовк, зелень  



 

12. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків 

при зміні форми   

а) вогонь, день, шість  

б) субота, основа, шовк 

в) багатий, пекти, бажати  

 

Правопис префіксів 

 

1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів 

а) безграмотний, скрикнути, розгорнути  

б) стримувати, розкрутити, безіменний  

в) безпечний, сформувати, роскопати  

 

2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів  

а) безкоштовний, списувати, розгойдати  

б) росцвісти, зхвилювати, безсмертний  

в) безхарактерний, стесати, розмести  

 

3. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів  

а) безцільний, скалічений, розрівняти  

б) схибити, безсторонній, розмноження  

в) зфабрикований, безпілотний, роскроїти  

 

4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-   

а) пр..їхати, пр..звище, пр..крити, пр..хилити  

б) пр..славний, пр..мудрий, пр..поганий, пр..добрий 

в) пр..багато, пр..білений, пр.. рва, пр..вал  

 

5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-   

а) пр..старий, пр..красний, пр..великий, пр..сильний  

б) пр..стольний, пр..тихлий, пр..сісти, пр..добритися  

в) пр..нести, пр..милий, пр..єднати, пр..звисько  

 

6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-   

а) пр..гіркий, пр..чудовий, пр..дніпровський, пр..шкільний  

б) пр..вокзальний, пр..чиста, пр..кінцевий, пр..чепити  

в) пр..довгий, пр..веселий, пр..двічний, пр..добрий  

 



7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-   

а) пр..глянути, пр..садибний, пр..милий, пр..гнічений  

б) пр..поганий, пр..довгий, пр..дорогий, пр..красний 

в) пр..вчити, пр..гальмувати, пр..красний, пр..горілий  

 

8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при-   

а) Пр..дністров’я, пр..чіп, пр..глянути 

б) пр..стольний, пр..подобний, пр..милий  

в) пр..більшений, пр..глибокий, пр..звище  

 

9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при-   

а) пр..милий, пр..довгий, пр..бирати  

б) пр..боркати, пр..звисько, пр..стольний  

в) пр..гасити, пр..в’язати, пр..рівняти  

 

10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс прі-   

а) пр..садибний, пр..гарний, пр..лаштований  

б) пр..звище, пр..рва, пр..звисько  

в) пр..двічний, пр..хилити, пр..ймати  

 

11. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів   

а) зхований, безладний, роскопка  

б) безталанний, стерти, розмовляти  

в) безцензурний, розгладити, створити  

 

12. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-   

а) пр..чудовий, пр..чепити, пр..їжджати, пр..великий  

б) пр..гарний, пр..дорогий, пр..здоровий, пр..красний  

в) пр..хороший, пр..мружити, пр..в’янути, пр..красно  

 

Подвоєння приголосних 

 

1. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) священний, щоденник, віддаль, лляти 

б) священник, потомственний, Генадій, барокко  

в) суддя, інтермецо, військкомат, овва 

 

2. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних  

а) статтей, лібретто, Зміїний, безсмертя 



б) лляти, мільйонний, довгожданий, тераса 

в) життєпис, іподром, акумулятор, долар  

 

3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) асортимент, голландський, Поволжя, річчю  

б) Запоріжжя, ссавець, розвантажений, заввишки  

в) військомат, долар, шаленний, небачений  

4. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) ллють, спросоння, піддашшя, ссати  

б) подорожю, паморозю, попадя, стаття  

в) несказанно, мільйонний, невинність, численний  

 

5. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних  

а) честю, бадилля, божественний, паморозю 

б) юннат, силенний, панна, ссавці  

в) бовваніти, почуттів, спросоння, областю  

 

6. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних : 

а) контрреволюція, Голландія, сторіччя, зрання  

б) блаженний, воз’єднання, еммігрант, Бессарабія  

в) імміграція, іподром, десерт, бюлетень  

 

7. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) свяченний, невпинність, попідтинню, віссю  

б) хрещений, здійсненний, військкомат, попадя  

в) прусський, подання, памороззю, кутя  

 

8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) лляти, шосе, анотація, вілла  

б) лібретто, імунітет, судівство, рілля  

в) ілюзія, фін, кіннота, антен.  

 

9. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) нездоланий, колосся, лібрето, воз’єднання  

б) навантажений, попідтинню, манна, бонна 

в) нетто, асамблея, навмання, радістю  

 

10. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних  

а) юннат, ссавці, соколиний, щоденний  



б) оббити, десерт, Міссурі, колосся  

в) бруто, священник, касса, ірраціональний  

 

11. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) скатертю, довгожданий, дисертація, акорд 

б) шассі, долар, стаття, священник  

в) запрошений, діаграма, спросоння, шалений  

 

12. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних   

а) галюцинація, Аполлон. безсмертя, довгожданий  

б) життєпис, аморальний, бруто, шаленний  

в) почуттів, ссавці, отуди, ввійти  

 

Спрощення приголосних 

 

1. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних   

 

а) тижневий, проїздний, улесливий, чесний  

б) місцевість, виїзний, щасливий, рідкісний  

в) обласний, хвастливий, гігантський, невістці  

 

2. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних 

а) форпостний, корисний, баласний, щасливий  

б) доблесний, усно, звісно, хворостняк  

в) шістсот, провісник, вискнути, свиснути 

 

3. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних   

а) гуснути, безвиїзний, власний, злісний 

б) кістлявий, тиждневий, ненависний, якісний  

в) цілісний, месник, очисний, хвастливий 

 

4. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних   

а) тріснути, тижневик, контрастний, пестливий  

б) улесливий, рідкісний, ненависний, комендантський 

в) якісний, захисний, форпосний, пісний  

 

5. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних  

а) кількісний, баластний, обласний, шістсот  

б) кістлявий, гігантський, студентський, чесний  



в) улесливий, серце, тоскно, шістнадцять 

  

6. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних  

а) шелеснути, власний, навмисне, туринський  

б) тріснути, шістдесят, ремісник, зап’ястний  

в) серцевий, масний, кістлявий, компостний  

 

7. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних   

а) випускний, рідкісний, проїзний, контрастний  

б) пізній, бризнути, вісник, усний  

в) перехрестний, обласний, хустці, агентство  

 

8. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних  

а) інтеліґентний, чесний, нещасний, безвиїзно  

б) швидкісний, хваснути, пестливий, рискнути  

в) туристський, крикнути, брязнути, свиснути  

 

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних  

а) заздрісний, тиснуло, буквалістський, пацифістський 

б) курсантський, артистці, брязне, місцевість  

в) парламентський, об’їзний, пристрастний, солдатський  

 

10. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних   

а) президентський, екстремістський, злісний, ненависний  

б) жалісний, університетський, нацистський, тижня  

в) асистентський, агентський, пізно, захистний  

 

11. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних  

а) швидкісний, журналістський, улестливий, злісний  

б) лейбористський, виїзний, корисний, консультантський  

в) медалістці, доблесний, фашистський, луснути  

 

12. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних 

а) тиснути, безжалісний, зап’ястний, аспірантський  

б) тріснути, брязне, артистці, кістлявий  

в) сумісний, хруснути, прихвостні, словесний  

 

Уживання великої літери 

 



1. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Мати Божа, Запорізька Січ, Полтавщина, Президент України   

б) Чумацький шлях, північний Кавказ, Золоті Ворота, Господь 

в) Різдво, Нобелівська премія, Езопова мова, Голгофа  

 

2. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Дід мороз, новий Рік, Полісся, Епоха Відродження  

б) Олеський замок, Профком університету, Франкові поезії, Буковина  

в) Києво-Печерська лавра, Син Божий, Народний рух України, Біблія  

 

3. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Ісус Христос, Верховна Рада України, Кривий Ріг, Галактика  

б) Пресвята Богородиця, Сатурн, лауреат Державної премії  

в) Зевс, покрова, генеральний прокурор України, Магомет  

 

4. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Євангеліє, Національний медичний університет, Полтавщина, Донбас  

б) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина  

в) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка  

г) держави Средиземномор’я, Ліга арабських держав  

 

5. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Ботанічний Сад, Північний захід, Київські вулиці, Академія Наук  

б) лауреат Шевченківської премії, Гуцульщина, Близький Схід  

в) Французька Республіка, Галичина, майдан Незалежності, Світова війна  

 

6. У котрому рядку всі слова пишуться з малої літери   

а) (ш)евченківська (п)ремія, (ф)ранківські (с)онети, (ш)евченківський (в)ечір, 

(п)іфагорова (т)теорема  

б) (п)ушкінські рукописи, (ш)евченківській (с)тиль, (б)альзаківські (т)радиції, 

(е)зопівська (м)ова  

в) (д)амоклів (м)еч, (п)рокрустове (л)оже, (ф)ранківська (к)імната, (г)ордіїв 

(в)узол  

 

7. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери  

а) Декларація Прав людини, Хотинська Фортеця, Донбаська Державна 

Машинобудівна Академія, Друга Світова війна  

б) Декларація Прав Людини, хотинська Фортеця, Донбаська державна 

машинобудівна академія, Друга світова війна 



в) декларація прав людини, хотинська фортеця, Донбаська державна 

машинобудівна Академія, друга світова війна  

г) Декларація прав людини, Хотинська фортеця, Донбаська державна 

машинобудівна академія, Друга світова війна  

8. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери  

а) озеро Синевир, Товариство об’єднаних українських канадців, Народний 

рух України, орден За заслуги  

б) Озеро Синевир, товариство об’єднаних українських канадців, Народний 

Рух України, Орден за заслуги  

в) Озеро синевир, Товариство об’єднаних Українських канадців, Народний 

рух України, орден За заслуги  

г) озеро синевир, Товариство Об’єднаних Українських Канадців, народний 

рух України, Орден за Заслуги  

 

9. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери  

а) курбасівський театральний фестиваль, Кузнецький міст, Високі договірні 

сторони, Сковородинівські Читання 

б) Курбасівський театральний фестиваль, Кузнецький Міст, Високі Договірні 

Сторони, Сковородинівські читання  

в) Курбасівський Театральний Фестиваль, кузнецький Міст, високі договірні 

сторони, сковородинівські читання  

г) Курбасівський театральний Фестиваль, кузнецький міст, Високі договірні 

Сторони, сковородинівські Читання  

 

10. Виберіть рядок з правильним вживанням великої літери  

а) північний морський шлях, ідеологія Просвітництва, античний Світ, 

Шабельківська Селищна рада  

б) Північний Морський Шлях, Ідеологія Просвітництва, Античний світ, 

Шабельківська селищна Рада  

в) Північний морський шлях, ідеологія Просвітництва, античний світ, 

Шабельківська селищна рада  

г) Північний морський Шлях, ідеологія просвітництва, Античний Світ, 

Шабельківська Селищна Рада 

 

11. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої букви  

а) Всеукраїнське товариство "Просвіта", громадянська війна, меценат  

б) Генеральний секретар ООН, доктор наук, ректор університету, Зевс  

в) Демократична Партія України, Конституційний суд, кабмін України, 

великдень 



 

12. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери  

а) (м)айдан (н)езалежності, (п)івнічна (б)уковина, (р)еспубліка (в)’єтнам, 

(д)емократична (п)артія (у)країни 

б) (з)ахідна (у)країна, (п)резидент (у)країни, (р)еспубліка (п)ольща, (к)абінет 

(м)іністрів (у)країни  

в) (р)еспубліка (б)олгарія, (м)узейний (п)ровулок, (с)хідноєвропейська 

(р)івнина, (з)аслужений (д)іяч (м)мистецтв  

 

Правопис слів іншомовного походження 

 

1. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з 

м’яким знаком 

а) курт…є, порт…єра, Н…ютон, ател…є  

б) магістрал…, інтер…єр, жул…єн, Рафаел… 

в) прем…єра, дуел…, комп…ютер, бар…єр  

г) ал…фа, бул…йон, ад…ют ант, трел…яж 

 

2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з 

апострофом 

а) дистриб…ютор, с..южет, т..юнер, рел…єф  

б) п…єдестал, б…юджет, модел…єр, інтерв…ю  

в) торф…яний, кур…йоз, кон…юктура, грав…юра  

г) комп…ютер, бар…єр, круп…є, прем…єра 

 

3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження мають 

подвоєння приголосних  

а) гол…андський, сум…а, груп…а, Марок…о  

б) тон…а, мадон…а, ван…а, Рус…о  

в) кас…а, брут…о, нет…о, клас…  

г) віл…а, кол…ктив, інтел…гент, ал…о  

 

4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження напи-

саніправильно (відповідно до правила «дев’ятки»)    

а) директор, активація, дисципліна, фізика  

б) сілует, історія, жирант, дінамика  

в) сигнал, теріторія, казіно, стипендія;  

г) традиція, пріорітет, гигієна, тітан  

 



5. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані 

правильно (відповідно до перекладу російської «и»)   

а) ідея, инструкція, аксиома, Овідій  

б) матеріал, вітамін, геніальний, архів  

в) інстітут, хирург, клиринг, бизнес  

г) Лисабон, финанси, академік, Дідро   

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані 

правильно (відповідно до перекладу російської «и» українською «ї»)   

а) Енеіда, ануітет, сюіта, прозаїк  

б) наівний, доїсторичний,  Гамалаі, атеїзм  

в) круїз, альтруїзм, Шантійї, руїна  

г) інформувати, атеізм, Енеїда, круіз  

 

7. Позначте рядок, у якому всі власні назви  іншомовного походження 

написані правильно:  

а) Алжір, Бастілія, Бразилія, Ватікан  

б) Аргентина, Вашингтон, Корсика, Лейпциг  

в) Сірія, Цюрих, Чікаго, Чилі  

г) Аргентіна, Вашінгтон, Алжир, Ватикан  

 

8. Позначте рядок, у якому   всі слова іншомовного походження написані 

правильно  

а) дікція, серьозно, мілліон, касса  

б) бульйон, аудиторія, фініш, бонна 

в) карьєра,  комюнике, фортіссімо, територія  

г) стіпендія, дисціпліна, група, тона  

 

9. Позначте рядок з правильними варіантами перекладу  слів іншомовного 

походження аудитория, дисциплина, каллиграфия, медальон  

а) аудіторія, дисціпліна, калліграфія, медальон  

б) аудитория, дісципліна, каліграфия, медалльон 

в) аудитор’я, дисципліна, каліграфія, медальйон  

г) аудиторія, дисципліна, каліграфія, медальйон  

 

10. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження написані 

правильно:  

а) цитата, діплом, маркитинг, территорія  

б) Корсика, сантиметр, клієнт, Аполлоній  



в) Пакістан, кинджал, дезинформація, міграція 

г) дуєль, компрессор,  Капрі, Пучині 

11. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з 

м’яким знаком  

а) кур…йоз, матч…, кітел…, ін…єкція 

б) міл…йон, штепсел…, факул…тет, консул…тація 

в) асфал…т, миш…як, європеєць…, кар…єра 

г) Монтеск…є, Барб…є, Фур…є, Руж…є 

 

12. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з 

апострофом  

а) дез…інфекція, де Він…ї, міл…ярд, с…южет  

б) кар…єризм, ф…ючерс, ай-к…ю, прем…єр   

в) ф…зеляж, шансон…є, барел…єф, юрис…дикція  

г) ал…янс, ад…юльтер, б…юрократ, н…юанс  

 

Правопис прізвищ, імен та по батькові 

 

1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російської 

українською мовою – Александр, Филлип, Елена, Кристина   

а) Александр, Філліп, Олена, Кристя  

б) Олександр, Пілип, Альона, Кристина  

в) Олександр, Пилип, Олена, Христина  

г) Олєксандр, Філип,  Єлена, Христя  

 

2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по батькові  

а) Максим Василійович, Олена Петрівна  

б) Володимир Олександрович, Лариса Костянтинівна  

в) Вячеслав Федорович, Катерина Дмитровна 

г) Сидор Анатольович, Раіса Романовна 

 

3. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою и  

а) Макс…мов, Н…к…т…н, Т…ш…н, Гр…горов  

б) М…хайлов, Т…хонов, Кул…к, П…ц 

в) С…доров, Нов…ков, Саб…н…н, В…кторов 

г) Єл…сєєв, Баз…лев…ч, Гущ…н, Скор…к  

 

4. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою і  

а) Скр…пн…к, Калаш…к, Корн…як, Русан…вськ…й    



б) Пономар…в, Погр…бний, Ог…єнко, Дорон…на  

в) Неп…йвода, Чук…на, Скр…пн…к, …гнатов  

г) Ол…йн…к, Ос…пов, М…рошниченко, Р…ж…ков 

 

5. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою є  

А) Іванч…нко, Петрищ…в, Мал…в, Ридищ…в  

Б) Б…ля…в, …льцин, Р…пін, Твердохл…бов  

В) П…шков, Л…б…д…в, Марч…нко, Пл…щ…в 

Г) Н…жнов, З…рнов, П…тров, Іса…в   

 

6. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою е  

а) Анциф…ров, Павл…нко, Арт…мов, Л…рмонтов  

б) С..рг…в, Мал……в, Ф…с…нко, Прийм…нко  

в) Ф…доринов, Куд…рська, Нас…дкіна, Андр…ва 

г) Парф…нов., Анань…в, Лапт…в, Б…лобров 

 

7. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  йо  

а) Ока…мов, Син…в, Ма…ров, Грач…в  

б) Вороб…в, За…мов, Пана…тов, Руч…в  

в) Корол…в, Солов…в, Хмел…в, Алф…рова  

г) Лихач…в, Парф…нов., …сипов, Горбач…в  

 

8. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  ьо  

а) Арт…мов, Син…в, Ковал…в, Вороб…в  

б) Сем…нов., Корол…в, Лихач…в, Трен…в  

в) Алф…ров, Вер…вкін, Мал….вана, Трен…в 

г) Ф…доров, Горбач…в, Пугач…в, Пил…в  

 

9. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  апострофом  

а) Р…бцев, Солов…йов, Астаф…єв, Син…ов  

б) Кар…єрін, Водоп…янова, Лук…янчук, Бур…янов  

в) Цв…яновський,  Прив…ялов, Мурав…йов, Іл…їн  

г) Р…ясний, Мал….явкін, Григор…єв, Григор…ян 

 

10. Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських прізвищ 

Пришвин, Серов, Моисеев, Толстой  

а) Прішвін, Серов, Моісєєв, Толстий  

б) Пришвин, Сіров, Моїсеєв, Товстий  

в) Пришвін, Сєров, Моїсєєв, Толстой 



г) Прішвин, Сірий, Моісєєв, Товстой  

 

11. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по батькові  

а) Петро Якович, Марія Івановна  

б) Іван Сергієвич, Інна Миколаївна  

в) Дмитро Костянтинович, Світлана Павлівна  

г) Тарас Ігоревич, Каролина Савелівна  

 

12. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  йо  

а) Ка…мов, Ф…доров, Ма…ров, Рул…в  

б) Буга…в, …сипов, Вороб…в, Ма…ркін  

в) Вер…вкін, Корол…в, …лкін, Пугач…в  

г) Сич…в, Солов…в, Т…ркін, Ога…мов  

 

Відмінювання імен, по батькові, прізвищ 

 

1. Позначте рядок із правильними варіантами передачі імен та по батькові у 

давальному відмінку  

а) Дмитрі Яковичі, Олесі Павлівни  

б) Сергії Анатолієвичі, Тетяні Петрівні  

в) Валентинові Сидоровичу, Ользі Романівні  

г) Федіру Харитоновичі, Тамарі Івановні  

 

2. Позначте рядок із правильними варіантами передачі імен та по батькові в 

орудному відмінку  

а) Павлом Івановичем, Іриною Романівной  

б) Сергієм Анатолієвичем, Аліною Ігоровною  

в) Борисом Миколайовичем, Надією Степанівною  

г) Тодосем Марковичем, Оленою Дмитрівной  

 

3. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ чоловіків у 

родовому відмінку  

а) Франко, Швеця, Клеця, Глух  

б) Мальцева, Швидкого, Шевченко, Ющук  

в) Дюми, Ковальчука, Зайцева, Зарубіна  

г) Золя, Українця, Плюща, Фесенка 

 

4. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ жінок у 

родовому відмінку  



а) Оганесян, Павловой, Зотової, Козир  

б) Кудрявцевої, Гайдук, Сироти, Мальованой  

в) Сайко, Лацис, Дацун, Звонарьової  

г) Кузнецовой, Горбач, Шевчука, Федорової  

 

5. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ чоловіків у 

давальному відмінку  

а) Карпову, Макєєві, Плющі, Заренко 

б) Маслову, Кузі, Турчині, Щокінові  

в) Баранову, Гнатюкові, Руставелі, Пасіці  

г) Гайдамакі, Коваленку, Сидорчукі, Ломаковичу  

 

6. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ жінок у 

давальному відмінку  

а) Щипачовій, Сагайдаці, Кочергі, Шевцю  

б) Марковій, Гайко, Бровар, Сороці 

в) Головко, Брагі, Ільницькой, Бугайовій  

г) Фадєєвой, Зайцевій, Черних, Іваненко  

 

7. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ чоловіків у 

орудному відмінку  

а) Кузьом, Барановим, Гайдамакой, Гайченком 

б) Шевченком, Косинкою, Олесем, Стецем 

в) Кущом, Друзьом, Павлюком, Ждановим 

г) Тимофєєвим, Васильєвим, Захожай, Дідром  

 

8. Позначте рядок із правильними варіантами передачі  прізвищ жінок у 

орудному відмінку  

а) Грицевой, Мальсеко, Донцовой, Єсеніной  

б) Коваленко, Тарасовою, Перець, Українкою  

в) Крамаровій, Зозульою, Кочергою, Мухою 

г) Щукою, Фареником, Стапановой, Гриців 

 

9. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені та по 

батькові Кочерга Сергей Николаевич, поставленого у давальному відмінку  

а) Кочергі Сергії Миколовичу 

б) Кочерзі  Сергієві Миколаєвичеві  

в) Кочерзі Сергієві Миколайовичу  

г) Кочергі Сергію Миколайовичу  



 

10. Виберіть правильний варіант уживання давального відмінка для власної 

назви Дейнека Тетяна Костянтинівна  

а) Дейнекі Татяні Констянтиновні  

б) Дейнеці Тетяні Костянтинівній  

в) Дейнека Тетяні Костянтинівні  

г) Дейнеці Тетяні Костянтинівні  

 

11. Позначте рядок із правильними варіантами передачі імен та по батькові у 

давальному відмінку  

а) Віктору Борисовичі, Олені Андрійовні 

б) Вадимові Володимировичу, Оксані Ігорівні  

в) Сергії Васильовичу, Євгенії Петровні  

г) Юрії Михайловичі, Юлії Ніколаєвні  

 

12. Позначте рядок із правильними варіантами передачі чоловічих прізвищ у 

родовому відмінку  

а) Короленко, Корабльова, Кузя, Стельмах 

б) Сидорова, Марчука, Гінзбурга, Дияка  

в) Харитонова, Зайця, Петренко, Тимошко  

г) Мальцева, Глущик, Медведєва, Янукович  

 

Правопис і відмінювання географічних власних назв 

 

1. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних  

назв Мариуполь, Енакиево, Борисполь, Внуково  

а) Маріупіль, Єнакієво, Борисполь, Внуково 

б) Мариуполь, Їнакієве, Бориспіль, Внукове 

в) Маріуполь, Єнакієве, Бориспіль, Внуково  

г) Мариупіль, Єнакиєве, Бориспіл, Унукове 

 

2. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних 

назв Славянск, Андреевка, Красный Лиман, Углегорск  

а) Славянськ, Андрієвка, Красний Ліман, Углегорськ  

б) Словянск, Андрійовка, Червоний Лиман, Вуглегорзьк  

в) Слов’янськ, Андріївка, Красний Лиман, Вуглегірськ 

г) Слов’янськ, Андріївка, Красний Лиман, Вуглегорськ 

 



3. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних 

назв Забайкалье, Красное, Крутой Лог, Харцызск  

а) Забайкальє, Червоне, Крутой Лог, Харцизск 

б) Забайкалє, Красноє, Крутий Лог, Харцизськ  

в) Забайкальля, Червоноє, Крутой Лог, Харциськ 

г) Забайкалля, Красне, Крутий Лог, Харцизьк  

 

4. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних 

назв  Таиланд, Германия, Польша, Голландия  

а) Тайланд, Германія, Польща, Голандія  

б) Таіланд, Германія, Польшча, Голандія  

в) Таїланд, Німеччина, Польща, Голландія  

г) Тайланд, Німечина, Польща, Голландія  

 

5. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних  назв 

ОАО «Красногоровский завод», Криворожский завод  

а) ОАО «Красногорський завод», Криворіжзький  завод  

б) ВАТ «Красногорівський завод», Криворігзький завод  

в) ОАТ «Красногоровський завод», Криворіжський завод  

г) ВАТ «Красногорівський завод», Криворізький завод  

 

6. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власної назви 

Львовско-Волынский угольный завод  

а) Львовсько-Волиньський угольний завод  

б) Львівсько-Волинський угольний завод  

в) Львівсько-Волинський вугольний завод  

г) Львівсько-Волинський вугільний завод 

 

7. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою власних  назв 

Северный Ледовитый океан, город Северодонецк  

а) Сєверний Льодовий океан, Північнодонецьк  

б) Северний Ледовий океан, Сіверськодонецьк 

в) Північний  Льодовитий океан, Сєверодонецьк 

г) Північний  Льодовитий океан, Северодонецьк  

 

8. Позначте рядок з правильними варіантами передачі географічних назв у 

родовому відмінку  

а) до міста Київ, до станції Харків  

б) до міста Київа, до станції Харкова  



в) до міста Києву, до станції Харків  

г) до міста Києва, до станції Харків  

 

9. Позначте рядок з правильними варіантами вживання  власних назв у 

родовому відмінку  

а) вулиця Івана Франко, імені І. С. Нечуй-Левицького  

б) вулиця Івана Франко, імені І. С. Нечуя-Левицького  

в) вулиця Івана Франка, імені І. С. Нечуя-Левицького 

г) вулиця Івана Франка, імені І. С. Нечуй-Левицького 

 

10. Позначте рядок з правильними варіантами передачі  в орудному відмінку 

власних назв  

а) (прізвище) Пушкіним, (місто) Пушкіним  

б) (прізвище) Пушкіном, (місто) Пушкіном  

в) (прізвище) Пушкін, (місто) Пушкіно 

г) (прізвище) Пушкіним, (місто) Пушкіном  

 

11. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних 

власних назв Севастополь, Ханжонково, Доброполье, Иваново 

а) Севастопіль, Ханжонково, Доброполля, Іваново  

б) Севастопіль, Ханжонкове, Добропольє, Іванове  

в) Севастополь, Ханжонкове, Добропілля, Іваново  

г) Сєвастополь, Ханжонково, Доброполя, Іванове  

 

12. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою географічних 

назв Вена, Венгрия, Марокко, Армения  

а) Вена, Венгрія, Марокко, Арменія  

б) Вєна, Вєнгрія, Мароко, Армєнія  

в) Відень, Угорщина, Мароко, Вірменія  

г) Відень, Угорщина, Марокко, Вірменія  

 

Кличний відмінок 

 

1. Позначте рядок з правильними варіантами імен  Галина, Анастасія, Любов, 

Адель  у кличному відмінку  

а) Галине, Анастасіє, Любове, Аделю  

б) Галино, Анастасіє, Любове, Аделе  

в) Галино, Анастасію, Любове, Аделе  

г) Галине, Настю, Любове, Аделє  



 

2. Позначте рядок з правильними варіантами імен Микола, Олексій, 

Володимир, Олесь у кличному відмінку 

а) Миколе, Олексіє, Володимиру, Олесе  

б) Миколо, Олексію, Володимире, Олесю  

в) Миколо, Олексійо, Володимире, Олесє  

г) Миколе, Олексіє, Володимире, Олесе  

 

3. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові  Надія 

Іллівна, Тамара Володимирівна у кличному відмінку  

а) Надію Іллівне, Тамаре Володимирівне  

б) Надійо Іллівно, Тамаро Володимирівно  

в) Надію Іллівно, Тамаре Володимирівно  

г) Надіє Іллівно, Тамаро Володимирівно  

 

4. Позначте рядок з правильними варіантами імен та по батькові Сергій 

Васильович, Юрій Богданович у кличному відмінку  

а) Сергіє Васильовичу, Юріє Богдановичю  

б) Сергію Васильовиче, Юрію Богдановиче  

в) Сергію Васильовичу, Юрію Богдановичу  

г) Сергію Васильовичю, Юрію Богдановичу  

 

5. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен  у 

кличному відмінку  

а) викладаче Інно, подруга Маріє  

б) викладачу Інна, подруго Марія  

в) викладачу Інно, подруже Марію  

г) викладачу Інно, подруго Маріє  

 

6. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен  у 

кличному відмінку 

а) професор Іване, знавець Микито  

б) професору Іване, знавце Микито  

в) професоре Іван, знавцю Миките  

г) професоре Іване, знавцю Микито  

 

7. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв  у кличному 

відмінку  

а) пане ректоре, добродію інженер  



б) пане ректор, добродіє інженере  

в) пане ректор, добродій інженере  

г) пан ректоре, добродію інженер 

 

8. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід писати  

а) пані Тетяна, пані Тетяно Іванівно  

б) пані Тетяно, пані Тетяна Іванівно  

в) пані Тетяно, Тетяно Іванівно  

г) пані Тетяно, пані Тетяно Іванівна 

 

9. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід писати  

а) пане Олександр, пане Олександре Анатолійовиче  

б) пане Олександре, пане Олександр Анатолійовичу  

в) пане Олександре, Олександре Анатолійович  

г) пане Олександре, Олександре Анатолійовичу  

 

10. Відповідно до літературної норми у кличному відмінку слід писати  

а) пан Зайчуку, шановна пані Пєхота 

б) пане Зайчуче, шановна панно Пєхота  

в) пане Зайчуку, шановна пані Пєхото  

г) пане Зайчук, шановна пані Пєхота  

 

11. Позначте рядок з правильними варіантами імен  Василина, Марія, Зоя, 

Нінель  у кличному відмінку  

а) Василине, Марію, Зоє, Нінелю 

б) Василино, Маріє, Зоє, Нінеле  

в) Василине, Маріє, Зоє, Нінеле 

г) Василино, Маріє, Зоє, Нінеле  

 

12. Позначте рядок з правильними варіантами імен Максим, Геннадій, Ігор, 

Ілля у кличному відмінку  

а) Максимо, Геннадіє, Ігоре, Іллє  

б) Максиму, Геннадію, Ігорю, Ілле  

в) Максиме, Геннадію, Ігорю, Іллє  

г) Максиме, Геннадію, Ігорю, Ілле  

 

Правопис іменників 

 

1. Виберіть правильний варіант вживання іменника 



а) гостра біль, широкий степ, столітній пил  

б) далекий Сибір, гострий біль, тяжка недуга  

в) широка степ, столітня пил, старий рояль  

 

2. Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого роду II 

відміни у Р.в. однини  

а) пульта, меда, курсу, екіпажа  

б) болю, сміха, місяця, ранка  

в) січня, дощу, Харкова, графіка  

 

3. Виберіть правильний варіант вживання іменників  

а) ніччю, піччю, тушью, матіррю  

б) ніччю, піччю, тінню, матір’ю  

в) ніччю, піччю, тушшу, матірью  

 

4. Виберіть правильний варіант правопису складних іменників  

а) віце-адмірал, вуглебетон, гектоват-година  

б) авто-блокування, альбом-буклет, віцеадмірал  

в) дерево-бетон, ексголова, енергобаланс  

 

5. Виберіть правильний варіант вживання іменників жіночого роду в 

офіційно-діловому мовленні  

а) льотчиця, офіціантка, перекладач 

б) баскетболістка, продавщиця, журналістка  

в) лікар, викладач, керівник  

 

6. Виберіть правильний варіант вживання іменників на позначенні професії 

(фаху):  

а) поставщик, зварщик, обозрювач, слюсар  

б) зварник, поставник, будівельник, винищувач  

в) тесляр, кранівщик,  дослідник, станочник  

 

7. Виберіть правильний варіант вживання іменників форми Р.в. множини  

а) грамів, гривень, кілограмів, городян  

б) кілограмов, грамов, портфелей, центнеров 

в) галичан, гастролів, амперов, цестернів. 

 

8. Виберіть правильний варіант чоловічих прізвищ у Р.в. однини  

а) Бондаренко, Ющенко, Ткаченко, Швець  



б) Швеця, Тарасенко, Голуба, Шпака 

в) Бондаренка, Горобця, Кардаша, Швеця  

 

9. Виберіть правильний варіант вживання і правопису власних назв іменників 

у Р.в. однини  

а) Китаю, Байкалу, Сибіру, Псла  

б) Єнисея, Ельбруса, Донбаса, Єгипта  

в) Алжиру, Алтая, Орла, Дністра  

 

10. Виберіть правильний варіант вживання жіночих прізвищ Д.в. однини  

а) Андреєвій, Бондаренковій, Семеновій  

б) Нестюркіной, Ткачеві, Мусі (від Муха)  

в) Федоровій, Іваненко, Мусієнко  

 

12. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними 

а) довга тунель, сильний нежить, красива тюль, лікувальна шампунь  

б) красива папороть, гіркий полин, чорна вуаль  

в) наукова степінь, міцна толь, чистий посуд, веселий ярмарок  

 

Правопис складних прикметників 

 

1. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) гайковисадний, гаряче-присований, гіркувато солодкий  

б) гайко-висадний, гарячепресований, гіркуватосолодкий  

в) гіркувато-солодкий, гайковисадний, гарячепресований  

 

2. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) всесвітньо-відомий, вугільно-металургійний, водовимірювальний  

б) вугільно-металургійний, всесвітньо відомий, водовимірювальний  

в) всесвітньовідомий, вугільнометалургійний, водовимірювальний  

 

3. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) вісімнадцятилітній, вічно-зелений, вологовбиральний  

б) вічнозелений, волого-вбиральний, вісімнадцяти-літній  

в) вологовбиральний, вісімнадцятилітній, вічнозелений 

 

4. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) вітаміноактивний, внутрішньоатомний, дослідно-виробничий  

б) вітаміно-активний, внутрішнь-атомний, дослідно-виробничий  



в) дослідновиробничий, вітаміноактивний, внутрішньо атомний  

 

5. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) дротяногумовий, житловобудівельний, жерстяно-штампувальний   

б) житлово-будівельний, дротяно-гумовий, жерстяно-штампувальний  

в) жерстяноштампувальний, житлово-будівельний, дротяно-гумовий  

 

6. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) дистанційно автоматичний, дитячоюнацький, діаметрально-протилежний  

б) дистанційноавтоматичний, дитячо-юнацький, діаметрально-протилежний  

в) дистанційно-автоматичний, дитячо-юнацький, діаметрально протилежний  

 

7. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) дерев’яно-бетонний, державно-монополістичний, десятибальний  

б) державно монополістичний, десяти-бальний, дерев’яно-бетонний  

в) державномонополістичний, десяти бальний, дерев’янобетонний  

 

8. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників 

а) машино будівний, нижче викладений, національно-свідомий  

б) машинобудівний, нижчевикладений, національно свідомий  

в) машино-будівний, національно-свідомий, нижче-викладений  

 

9. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) декоративно прикладний, друго класний, дротяногумовий  

б) декоративно-прикладний, дротяно гумовий, друго-класний  

в) дротяно-гумовий, декоративно-прикладний, другокласний 

 

10. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) журнально-газетний, заклепково-зварний, інженерно-будівельний 

б) інженерно будівельний, журнально газетний, заклепковозварний  

в) журнальногазетний, інженерно-будівельний, заклепково зварний  

 

11. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) зернотрав’ний, зелено-окий, зигзаго-подібний, зоровослуховий 

б) зелено окий, зоровослуховий, зигзаго подібний, зерно трав’ний 

в) зорово-слуховий, зигзаго-подібний, зерно-трав’ний, зелено-окий 

г) зеленоокий, зерно-трав’ний, зигзагоподібний, зорово-слуховий  

 

12. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників 



а) історико-археологічний, іспано-американський, інтегрально-

диференціальний, івано-франківський  

б) історикоархеологічний, іспано-американський, інтегрально-

диференціальний, іванофранківський  

в) іспано американський, інтегрально диференціальний, 

інтегральнодиференціальний, історико археологічний  

 

3. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) зменшувано-пестливий, зміннодробовий, інформаційно-бібліографічний, 

інтенсивно-забарвлений 

б) зменшувано-пестливий, змінно-дробовий, інформаційно-бібліографічний, 

інтенсивно забарвлений  

в) зменшуванопестливий, зміннодробовий, інформаційно-бібліографічний, 

інтенсивно забарвлений  

г) інтенсивнозабарвлений, зменшувано-пестливий, зміннодробовий, 

інформаційно бібліографічний  

 

4. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) карусельнотокарний, калійнофосфорний, інтонаційно-виділений, 

інформаційно-обчислювальний  

б) карусельно токарний, калійно-фосфорний, інформаційнообчислювальний, 

інтонаційно виділений  

в) калійно-фосфорний, інтонаційно виділений, інформаційно-

обчислювальний, карусельно-токарний  

г) калійно-фосфорний, інтонаційно-виділений, інформаційно-

обчислювальний, карусельно-токарний  

 

5. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) зерноочисно-сушильний, індустріально-аграрний, індустріально 

розвинений, Києво-Могилянська  

б) зерно-очисно-сушильний, індустріально-розвинений, Києвомогилянська, 

індустріально-аграрний  

в) зерноочисносушильний, індустріально розвинений, Києво Могилянська, 

індустріальноаграрний  

г) зерно-очисносушильний, індустріально розвинений, Києво Могилянська, 

індустріальноаграрний  

 

6. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  



а) зовнішньополітичний, інженерно-механічний, кераміко-металевий, 

історично зумовлений  

б) інженерномеханічний, кераміко-металевий, історично-зумовлений, 

зовнішньо-політичний  

в) інженерно-механічний, керамікометалевий, зовнішньо політичний, 

історичнозумовлений  

г) зовнішньо-політичний, інженерно механічний, кераміко-металевий, 

історично зумовлений  

 

7. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) календарно-обрядовий, колісно-гусеничний, лексикограматичний, лірико 

драматичний  

б) календарнообрядовий, лексико-граматичний, колісногусеничний, лірико-

драматичний  

в) календарно-обрядовий, лексико-граматичний, колісно-гусеничний, лірико-

драматичний  

г) календарно обрядовий, лірикодраматичний, колісно гусеничний, лексико 

граматичний  

 

8. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) круглошліфувальний, лінійно-стрічковий, лікувально-діагностичний, 

ліберально-демократичний  

б) кругло-шліфувальний, лінійнострічковий, лікувально-діагностичний, 

ліберально-демократичний  

в) ліберально демократичний, лікувально діагностичний, кругло 

шліфувальний, лінійно-стрічковий  

г) кругло-шліфувальний, лінійнострічковий, лікувально-діагностичний, 

ліберально-демократичний  

 

9. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) магнієво-кальцієвий, мало-авторитетний, магнітноімпульсний, мідно-

ливарний  

б) магнієво-кальцієвий, малоавторитетний, магнітно-імпульсний, 

мідноливарний 

в) магнітноімпульсний, мідно-ливарний, магнієво кальцієвий, мало-

авторитетний  

г) магнієво-кальцієвий, мало авторитетний, магнітно-імпульсний, мідно 

ливарний  

 



10. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) містобудівельний, молочно-білий, монголо-татарський, муфто-нарізний 

б) молочно-кислий, м’язовошкіряний, музично-драматичний, 

мультимедійний  

в) мінерально-утворювальний, мільйоноголосий, міжнародноправовий, 

м’ясозаготівельний  

 

11. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) мінеральносировинний, низькооборотний, озерно-болотний, небесно-

блакитний  

б) органо-мінеральний, народно-господарський, перекисно-водневий, 

питальновідповідний  

в) навчально-виробничий, навколоземний, морально-етичний, моторно-

вітрильний 

 

12. Позначити рядок із правильними варіантами складних прикметників  

а) світловимірний, рідко вживальний, різко окреслений  

б) різдвяно новорічний, розмовнолітературний, сіроблакитний  

в) республікансько-демократичний, п’ятдесятилітній, подрібнювальний  

 

Правопис та відмінювання числівників, узгодження числівників з 

іменниками 

 

1. Виберіть правильний варіант правопису родового відмінка кількісних 

числівників 

а) п’ятдесяти, шести, двохсот  

б) п’ятидесятьох, шісти, двісті  

в) п’ятидесяти, шости, двохстами  

 

2. Виберіть правильний варіант правопису давального відмінка кількісних 

числівників  

а) двостам, п’ятьстам, шестидесяти, семидесяти  

б) двомстам, п’ятистам, шістдесяти, сімдесяти  

в) вісьми, сімамстам, чотиром, дев’яносто  

 

3. Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка кількісних 

числівників  

а) чотирма, вісьмома, сьомастами, ста  

б) вісьма, семистами, сороками, чотирьома  



в) стами, сімстами, сорок, чотирьох  

 

4. Виберіть правильний варіант правопису місцевого відмінка кількісних 

числівників 

а) п’яти, сороках, шестидесяти, четиристах 

б) двух, стах, чотиристах, шістидесяти  

в) двох, ста, чотирьохстах, шістдесяти  

 

5. Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка 

збірнихчислівників  

а) трима, чотирьма, п’ятимома 

б) трьома, чотирма, п’ятьма  

в) тримома, чотирьома, п’ятима  

 

6. Виберіть правильний варіант правопису орудного відмінка кількісного 

числівника якому відповідає число 1445 

а) тисячею чотирмастами сорока п’ятьма  

б) тисячою чотирьмастами сорока п’ятьома  

в) тисячею чотиристами сороками п’ятьма  

 

7. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень  

а) двадцять два пасажира, два окуляри, шість поросят  

б) двадцять два пасажири, двоє окулярів, семеро качат 

в) двоє окуляр, сім качат, два орли  

 

8. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень  

а) два з половиною метра, одна третя літрів, чотири стола  

б) два пальто, два громадянина, два підручника  

в) троє малят, четверо ножиць, двоє пальт  

 

9. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень  

а) три селянина, чотири киянина, два дні  

б) три селянини, чотири киянини, два дня  

в) два стільця, три сина, чотири капелюшка  

 

10. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень  

а) сімдесят два депутата, шістдесят два учня, сорок чотири будинків  

б) сімдесят шість депутатов, сорок чотири будинка, двадцять два будинка 

в) тридцять один учень, сімдесят шість депутатів, сорок чотири будинки  



 

11. Виберіть правильний варіант відповіді  

а) півтора місяця, півтори тонни, дві п’ятих виробів  

б) півтори місяці, дві п’ятих вироба, одна десята запасів  

в) дві п’ятих вироби, одна десята запасів, півтора місяця  

 

12. Виберіть правильний варіант відповіді  

а) три з половиною тижня, два з половиною місяця, чотири з половиною рока 

б) три з половиною тижнів, два з половиною місяців, чотири з половиною 

років  

в) три з половиною тижнв, два з половиною місяці, чотири з половиною роки  

 

Дієслівні форми 

 

1 Виберіть найкращий варіант перекладу дієприкметників сложившиеся, 

написанный  

а) склавшиєся, написанний 

б) що склалися, написаний 

в) складені, написаний  

 

2. Виберіть рядок з правильним написанням усіх дієслівних форм   

а) транспортований,  реєструвати, вирішальний, перебуваючи  

б) транспортіруємий, регіструвати, рішаючий, перебуваючи  

в) транспортованний, регістрирувати, вирішальний, перебувая  

 

3. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень носит, я 

выполнил, давайте проголосуем, отчитываться  

а) носить, я виконав, проголосуймо, звітувати  

б) носе, я виконав був, давайте проголосуємо, відчитуватися 

в) носить, я був виконав, давайте проголосуємо, звітувать  

 

4. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень извините 

меня, болеть гриппом  

а) я вибачаюсь, хворіти грипом  

б) я вибачаюся, слабувати на грип  

в) вибачте мені, хворіти на грип  

г) вибачте мене, слабувати грипом  

 



5. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення следующий 

сонетам врача пациент 

а) слідуючий порадам лікаря пацієнт 

б) пацієнт, який слідує порадам лікаря  

в) пацієнт, який слухає порад лікаря  

г) слухаючий порад лікаря пацієнт  

 

6. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень хозяйствующий 

субъект, контролирующие органы 

а) господарюючий cуб’єкт, контролюючі органи  

б) суб’єкт господарювання, контроліруючі органи  

в) господарюючій cуб’єкт, органи контролю  

г) суб’єкт господарювання, органи контролю  

 

7. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень выполняя задание, 

проект осуществлён, деталь изготовлена   

а) виконуючі завдання, проект здійснен, деталь виготовлена  

б) виконуючи завдання, проект здійснений, деталь виготовлена  

в) виконуючи завдання, проект здійснен, деталь виготовленна  

г) виконуючі завдання, проект здійснений, деталь виготовленна  

 

8. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень прочитав, 

вышестоящие органы, оббегает 

а) прочитавши, вищі органи, оббігає  

б) прочитав, вищестоящі органи, оббіга  

в) прочитавши, вищестоячі органи, оббігає 

г) прочитав, органи, які стоять вище, оббігає  

 

9. У якому рядку допущено помилки при написанні частки не з дієсловом та 

дієслівними формами 

а) не дозволений, не здогадавшись, не спростовані чутки, не зчутися  

б) недозволений, не здогадавшись, неспростовані чутки, незчутися  

в) недозволений, нездогадавшись, неспростовані чутки, незчутися  

г) не дозволений, не здогадавшись, не спростовані чутки, незчутися  

 

10. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень оживающие 

воспоминания, привлекаемые инвестиции  

а) оживленні спогади, залученні інвестиції  

б) оживаючі спогади, залучувані інвестиції  



в) оживающі спогади, залучуванні інвестиції  

г) оживлені спогади, залучені інвестиції  

 

11. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень принять 

меры, благодарить друга   

а) прийняти міри, дякувати друга  

б) вжити заходи, дякувати друга  

в) прийняти міри, дякувати другові  

г) вжити заходів, дякувати другу  

 

12. У якому рядку допущено помилки при написанні частки не з дієсловом та 

дієслівними формами  

а) непросохла трава, не зникає, ненаписаний лист, не зробивши  

б) не просохла трава, не зникає, не написаний лист, незробивши  

в) непросохла трава, незникає, не написаний лист, не зробивши  

г) не просохла трава, не зникає, ненаписаний лист, не зробивши  

 

Складні випадки правопису займенників, прислівників, прийменників, 

часток 

 

1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс  

а) де/хто, казна/скільки, ні/про/що, ні/хто  

б) хто/будь, хтозна/хто, чий/небудь, будь/до/кого 

в) ні/який, що/сь, аби/який, ні/що 

г) будь/що, хто/будь, котрий/небудь, хтозна/який  

 

2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс  

а) ледве/ледве, по/перше, по/братерськи, де/не/де  

б) рік/у/рік, з/боку/на/бік, що/дня, в/нічию  

в) день/у/день, по/батьківському, по/тім, хоч/не/хоч  

г) з/ранку, вряди/годи, десь/інколи, мимо/волі  

 

3. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс  

а) з/під, з/за, з/межи, з/над  

б) вз/довж, до/вкруг, з/поза, з/боку  

в) на/випадок, на/чолі, з/верх, з/огляду/на  

г) не/зважаючи/на, по/перед, по/над, з/попід  

 



4. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови  пишуться 

через дефіс  

а) знов/таки, таки/знов, іди/бо, пішов/би 

б) аби/хто, дарма/що, аби/з/ким, аби/де 

в) як/раз, хтозна/скільки, от/же, тоб/то  

г) співай/бо, казна/де, хтозна/як, будь/що  

 

5. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо  

а) до/вподоби, що/дня, у/вечері, після/завтра  

б) на/світанку, по/честі, у/вічі, на/жаль  

в) на/відшибі, без/пуття, в/нічию, до/дому  

г) на/швидку, спід/лоба, на/ протязі, без/угаву  

 

 6. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо  

а) по/перед, на/зразок, починаючи/з, від/далік  

б) на/кшталт, у/дусі, подібно/до, поза/сферою  

в) на/вкруги, по/зад, право/руч, у\випадку  

г) по/одаль, на/зразок, в/умовах, не\подалік  

 

7. Позначте рядок, у якому всі частки з різними частинами мови  написані 

правильно  

а) покищо, аякже, ато ж, хтонебудь  

б) поки що, аяк же, атож, хто небудь  

в) поки що, аякже, атож, хто-небудь  

г) поки-що, аяк-же, а-тож, хто-небудь  

 

8. Позначте рядок, у якому всі займенники написані правильно в орудному 

відмінку  

а) мной, всим, всіма, ціх  

б) мною, всім, всима, цих  

в) мною, всім, всіма, цих  

г) мною, всим, всима, цих  

 

9. Позначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно 

а) від нині, по-нині, од-віку, на швидкуруч  

б) с краю, по-середньо, по-тиху, на-решті 

в) звисока, наостанку, навесні, по-друге  

г) навік, с позаранку, оба-біч, чімало  

 



10. Позначте рядок, у якому всі прийменники й частки написані правильно  

а) зпід, залежно від, всього на всього, щотоза  

б) із-за, всупереч, всього-на-всього,  немовбито  

в) по-біля, довкола, хочаб, все ж таки  

г) о-пріч, на впроти, хоча б. все-ж-таки  

 

11. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс  

а) чий/небудь, де/хто, де/чий/сь, будь/чий  

б) ні/котрий, який/небудь, казна/хто, хтозна/який  

в) казна/при/чому, ні/скільки, будь/на/кому, аби/хто  

г) хтозна/хто, хто/небудь, чий/небудь, хтозна/який  

 

12. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо  

а) на/добраніч, з/ранку до/вечора, по/щирості  

б) на/швидкуруч, мимо/їздом, у/вечері, повсяк/час  

в) на/ходу, чим/дуж, на/світанку, що/вівторка  

г) по/черзі, що/середи, до/краю, на/око  

 

Прийменникові конструкції 

 

1. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень называть по 

имени, по предложению, по требованию, проживать по улице  

а) називати за ім’ям, за пропозицією, на вимогу, проживати на вулиці  

б) називати на ім’я, на пропозицію, на вимогу, мешкати на вулиці  

в) називати по імені, по пропозиції, з вимоги, мешкати по вулиці  

г) називати іменем, з пропозиції, по вимозі, проживати по вулиці  

 

2. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень пришлось по 

вкусу, смотря по погоде, по болезни, по негодности списать  

а) прийшлося до вкусу, дивлячись на погоду, з хвороби, з негодності списати  

б) прийшлося по смаку, дивлячись по погоді, за хворобою, по непридатності 

списати  

в) припало до смаку, залежно від погоди, через хворобу, через непридатність 

списати  

г) припало по вкусу, зважаючи на погоду, по хворобі, за негодністю списати  

 

 3. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень курсы по 

изучению, не по себе, не по силам, отличный по качеству  

а) курси по вивченню, не по собі, не по силам, відмінної якості  



б) курси з вивчення, ніяково, не під силу, відмінної якості  

в) курси для вивчення, не по собі, не по силах, відмінний по якості  

г) курси зі вивчення, ні по собі, ні по силам, відмінний з якісті  

 

4. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень при входе, при 

институте, при свидетелях, при условии  

а) при вході, при інституті, при свідках, при умові  

б) біля входу, при інституті, при свідках, за умови;  

в) з входу, біля інституту, за свідками, з умови  

г) коло входу, під час інституту, по свідкам, по умові  

 

5. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень при любой 

погоде, при обстоятельствах, при необходимости, при одной мысли  

а) при любій погоді, при обставинах, по необхідності, при одній думці  

б) за будь-якої погоди, з обставин, з необхідності, за однієї думки 

в) за всякої погоди, за обставин, коли треба, від самої думки  

г) за любої погоди, по обставинам, при необхідності, при самій думці  

 

6. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень в алфавитном 

порядке, в девять часов, в защиту, в наш адрес  

а) в алфавітному порядку, в дев’ять годин, в захист, в наш адрес  

б) за абеткою, о дев’ятій годині, на захист, на нашу адресу  

в) за абеткой,  о дев’ятій годині, на захист, на нашу адрес  

г) по абетці, у дев’ять годин, на защиту, в нашу адресу  

 

7. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень за дальностью 

расстояния, идти за водой, к трём часам, согласно приказу 

а) через далеку відстань,  йти по воду, на третю годину, згідно з наказом  

б) за далекої відстані, йти за водою, к третій годині, згідно до наказу  

в) по дальності відстані, йти по воду, в три години, згідно наказу  

г) з дальньої відстані, ідти за водой, к третій годині, відповідно з наказу  

 

8. Позначте рядок, де всі варіанти  написання словосполучень є правильними 

а) по розгляді, по радіо, по путі, на ім’я  

б) по призначенню, по хворобі, при пожежі, по теорії  

в) за схемою, біля входу, за досвідом, у свята  

г) при роботі, по місту, з вказівки, по мові  

 

9. Позначте рядок, де всі варіанти  написання словосполучень є правильними  



а) у відміну, у честь, так як, у доказ 

б) по обов’язку, по документу, при допомозі, по досвіду  

в) на відміну, за допомогою, з досвіду, за планом  

г) читати по російському, при допомозі, к третій, біля них 

10. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень по итогам,  по 

собственному желанию, по специальности, по приказу директора  

а) з підсумків, по власному бажанню, по спеціяльності, з наказу директора  

б) за підсумками, по власному бажанню, з фаху, за наказом директора  

в) за підсумками, за власним бажанням, за фахом, за наказом директора  

г) по підсумкам, з власного бажання, по фаху, по наказу директора 

 

11. Виберіть рядок з правильним перекладом словосполучень по большей 

части, по Вашей просьбе, по вечерам, по возвращении  

а) здебільшого,  на Ваше прохання, по вечорам, по поверненні  

б) з більшої частини, за Вашим проханням, по вечорах, з повернення  

в) здебільшого, на Ваше прохання, щовечора, після повернення  

г) по більшій частині, з Вашого прохання, кожного вечора, за поверненням  

 

12. Позначте рядок, де всі варіанти  написання словосполучень є 

правильними 

а) по телефону, по путі, по плану, при допомозі  

б) за допомогою, з усякого приводу, на ім’я, з вини  

в) по вимозі, підручник по фізиці, по адресу, по бажанню  

г) по стану, по професії, при академії, по імені  

 

Українська література 

 

1. Символи меча, сонця, судних дощів є у творі 

А «Різдво»  Б «Стилет і стилос»  В «Чари ночі»  

Г «Пам'яті тридцяти»   Д «О слово рідне!» 

 

2. В одному літературному напрямі  (стилі) написано  "Без надії сподіваюсь" 

та 

А «Майстер корабля»  Б «О панно Інно!»  В «Сом» 

Г «Зачарована Десна»   Д «Я (Романтика)» 

3. Оригінальні жанри в українській літературі створили  О. Вишня  та 

А Євген Маланюк  Б Богдан - Ігор Антонич   

В Олександр Довженко  Г Микола Хвильовий 

 



4. Не був модерністом 

А Микола Хвильовий   Б Павло Тичина   В Микола Куліш 

Г Володимир Сосюра   Д Валер'ян Підмогильний 

5. «Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на 

янгола: як тварина – людина їсть і п'є: як тварина - вона множиться і як 

тварина - викидає; як янгол - вона має розум, як янгол - ходить просто і як 

янгол - священною мовою розмовляє». Це епіграф до твору 

А «Тигролови»   Б «Місто»  В «Мина Мазайло»   

Г «Зачарована Десна»   Д «Я (Романтика)» 

 

6. 1944 рік написання єднає твори  

А «Зачарована Десна» й «Пам'яті тридцяти» 

Б «О слово рідне!» й «Тигролови» 

В «ЛюбітьУкраїну!» й «Тигролови» 

Г «Україна в огні» й «Місто» 

Д «Мина Мазайло» й  «Уривок з поеми» 

 

7. На мовному, філологічному грунті  написано твір 

А «Любіть Україну!»  Б «Мина Мазайло»  В «Різдво» 

Г «Зачарована Десна»   Д «Ви знаєте, як липа шелестить» 

 

8. Твір, головний мотив якого - сліпа фанатична відданість ідеї, написаний у 

ті самі роки, що й  

А «Стилет і стилос»   Б «ЛюбітьУкраїну!»   В «Україна в огні» 

Г «Тигролови»   Д «Блакитна Панна» 

 

9. Щирий любитель й охоронець рідної природи - це герой  творів 

А О.Кандиби   Б М.Фітільова   В П.Губенка 

Г Лариси Косач   Д П.Рудченка 

 

10. Перу одного письменника належать  твори, де є епізод , коли вчитель Іван 

Максимович б'є лінійкою школярів по руках,  й епізод 

А коли герой побачить ото неправильно писану афішу, вивіску або таблицю 

– і досади на цілий день. А які жахливі афіші трапляються, як перекручують 

українську мову! 

Б коли один з героїв постійно проситься, щоб його відпустили на фронт. 

В коли дід Панько розказує, як від страшної потвори загинув панський 

собака. 

Г коли герой приносить рози балерині після вистави. 



Д коли балерина  повертається з Італії до України. 

 

11. Твори  одного роду наведено в рядку 

А «Різдво» - «Сом» 

Б «Україна в огні» - «Любіть Україну!» 

В «Бджола і Шершень» - «Всякому місту звичай і права» 

Г «Місто» - «Мина Мазайло» 

Д «Я (Романтика)» - «Тигролови» 

 

12. Питання "кольоровий слух", "слуховий колір" притаманні авторському 

стилю 

А Рильського   Б Сосюри   В Тичини   Г Малишка   Д Олеся 

 

13. У вірші "Памяті тридцяти" згадуються події  

А доби Руїни   Б Коліївщини   В Скасування Запорозької Січі 

Г Революції 1917-1918 року   Д Другої світової війни 

 

14. Ініціатор літературної  дискусії 1925-1928 років - це 

А Багряний   Б Хвильовий   В Яновський 

Г Маланюк   Д Підмогильний 

 

15. Образом головного героя подібні твори 

А "Я(Романтика)" та "Тигролови" 

Б "Моя автобіографія" та "Зачарована Десна" 

В "Сом" та "Кайдашева сім'я" 

Г "Місто" та "Майстер корабля" 

Д "Моя автобіографія" та "Мина Мазайло" 

 

16. "Білява русалка вечірніх полів" - так у творі "Місто" названо 

А Надійку   Б Мусіньку  В Зоську 

Г Риту  Д Матір 

 

17. Народження нового міста на горах біля ріки пророкує 

А Мойсей  Б апостол Андрій   В князь Святослав 

Г пророчиця Сівілла  Д Прометей 

Розділ "Двужон" є у творі, де діють 

А Пацюк, Грицько   Б Тайях, Богдан   В Левко, Зоська 

Г Андрюша, черниці   Д дід Панько, собака 

 



18. Захоплення ліричного героя величчю своєї країни передано у творі 

А "О слово рідне"   Б "Різдво"   В "Любіть Україну" 

Г "Пісня про рушник"   Д "Чари ночі» 

19. Слова "Любив я, коли хтось на дорозі вночі незнайомий, проходячи повз, 

казав до нас: "Здрастуйте!" І любив, коли дід одказував: "Дай Бог 

здраствувать" є у творі 

А "Сом"  Б "Дитинство"  В "Тіні забутих предків" 

Г "Зачарована Десна"  Д "Місто" 

 

20. "Коли сокіл до гнізда відлітає, опутаємо його красною дівчиною", - 

радить герой твору, у якому 

А вибирають гетьмана України 

Б програють битву на річці Каялі 

В героїня помирає від застуди 

Г герой мстить полякам за зникнення коханої 

Д герой перебуває на заробітках чотири роки 

 

21. Твором зарубіжного українського письменника є той, у якому 

А Природа вітає весну 

Б герой літає совою 

В герой обирає між боротьбою та спокоєм 

Г мати проводжає сина в життєву дорогу 

Д уславлюються жертви Крут 

 

22. "Перед лампадою, як різьблення,стоїть моя зажурена мати. Мою голову 

гладить тихий голубий сон". В уривку НЕМАЄ  тропа 

А порівняння   Б епітета    

В персоніфікації   Г анафори 

 

 


