
Тести з правопису 

(за посібником І.П.Ющука “Практикум з правопису української мови”) 

 

Тести — швидкий і ефективний засіб перевірки знань учнів. Вони 

вигідні, зокрема, й тим, що не потребують великих затрат зусиль учителя під 

час перевірки: у них усе уніфіковано й закодовано цифрами. Перевірку 

виконаних учнями тестів можна здійснювати також за допомогою 

комп’ютера. 

Подані тут тести при підготовці до використання слід розбивати на три 

варіанти: А, Б і В (вони позначені). При цьому завдання залишаються ті самі, 

ті самі будуть і цифрові відповіді, що полегшує перевірку їх. При 

повторному використанні тих самих тестів приклади варто міняти місцями (а 

деякі замінювати іншими), присвоюючи їм інші номери, — тоді зміняться й 

цифрові відповіді. 

Якщо у відповіді до певного завдання учень бодай одну цифру вказав 

неправильно або вказав не всі цифри, така відповідь не зараховується: учень 

цього правила не знає або знає невпевнено. 

Тести прив’язано до “Практикуму з правопису української мови” з тим, 

щоб учень після перевірки міг самостійно з’ясувати кожну свою помилку й 

ліквідувати прогалини в знаннях. Для цього на листку відповідей проти 

кожного із завдань вказано параграф і пункт правила відповідно до того, яке 

мовне явище мається тут на увазі. 

Пропоновані тести розраховані насамперед на учнів 10—11 класів, які 

узагальнюють і відшліфовують свої знання з правопису. 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

 
001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) г ґ д е; 2) з і и ї; 3) л м н о; 4) с т у ф; 5) ч ш щ ь. 

Б: 1) ґ д е є; 2) і и ї й; 3) м н о п; 4) т у ф х; 5) ш щ ь ю. 

В: 1) д е є ж; 2) і й ї к; 3) н о п р; 4) у ф х ц; 5) щ ь ю я. 

 
002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) сніп, сніг; 2) горб, горобець; 3) білити, біліти; 4) сонце, сонечко; 

5) світання, світанок. 

Б: 1) стан, став; 2) знаний, знати; 3) полин, поліно; 4) літо, літечко; 5) 

затишок, затишшя. 

В: 1) пліт, плід; 2) синій, синь; 3) чорнило, чорніти; 4) віконце, 

віконечко; 5) зранку, зрання. 

 
003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

А: 1) товариство; 2) братство; 3) вчиться; 4) радісний; 5) розжитися. 

Б: 1) птаство; 2) солдатський; 3) сниться; 4) чесний; 5) безжурний. 



В: 1) козацтво; 2) шістнадцять; 3) робиться; 4) корисний; 5) 

розжарений. 

 
004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

А: 1) відзнака; 2) піджива; 3) сиджу; 4) дзбан; 5) загороджений. 

Б: 1) підживити; 2) відзвук; 3) ходжу; 4) дзеркало; 5) посаджений. 

В: 1) надзвичайний; 2) віджилий; 3) воджу; 4) дзвін; 5) охолоджений. 

 
005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

А: 1) кущ; 2) пласт; 3) щедрий; 4) країна; 5) від’їзд. 

Б: 1) борщ; 2) тиск; 3) щука; 4) пір’їна; 5) руїна. 

В: 1) плащ; 2) блиск; 3) щогла; 4) поїзд; 5) в’їдливий. 

 
006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

А: 1) праця; 2) різьбяр; 3) зав’язь; 4) м’яч; 5) ясність. 

Б: 1) земля; 2) тьмяний; 3) м’якоть; 4) в’юн; 5) єдність. 

В: 1) пісня; 2) нянька; 3) пам’ять; 4) ім’я; 5) ялівець  

 
007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

А: 1) рідня; 2)сузір’я; 3) хазяїн; 4) небокрай; 5) ринь. 

Б: 1) кутя; 2) узгір’я; 3) таїна; 4) трамвай; 5) день. 

В: 1) вулиця; 2) подвір’я; 3) вибоїна; 4) розмай; 5) кінь. 

 
008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

А: 1) побічний; 2) засніжений; 3) замальовка; 4) дощовий; 5) 

вимріяний. 

Б: 1) щорічний; 2) наснажений; 3) опеньок; 4) гущавина; 5) покраяний.  

В: 1) перелітний; 2) прекрасний; 3) польовий; 4) вимощений; 5) 

окраєць. 

 
009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

А: 1) перезимують; 2) в’їжджений; 3) селище; 4) паливо; 5) дрібниця. 

Б: 1) розуміємо; 2) посаджений; 3) горище; 4) марево; 5) крамниця. 

В: 1) працюєте; 2) сходжений; 3) днище; 4) морозиво; 5) скарбниця. 

 
010. Запишіть номери іншомовних слів. 

А: 1) жага; 2) кермо; 3) фарба; 4) тембр; 5) поет. 

Б: 1) пустеля; 2) легіт; 3) торф; 4) пункт; 5) океан. 

В: 1) околот; 2) сторчак; 3) графік; 4) центр; 5) ідеал. 

 
011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва 

з малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

А: кіт (Ж,ж)овте (О,о)ко. 

Б: собака (Ч,ч)орне (В,в)ухо.  



В: корова (Б,б)іла (З,з)ірка. 

 
012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: село (В,в)олохів (Я,я)р. 

Б: вулиця (Я,я)рославів (В,в)ал. 

В: сузір’я (М,м)алий (В,в)із. 

 
013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (В,в)ерховна (Р,р)ада України. 

Б: (К,к)абінет (М,м)іністрів України. 

В: (К,к)онституційний (С,с)уд України. 

 
014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (С,с)ин (Б,б)ожий. 

Б: (С,с)вятий (Д,д)ух. 

В: (М,м)ати (Б,б)ожа. 

 
015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (М,м) іністерство (Е,е)кономіки України. 

Б: (М,м) іністерство (Ф,ф)інансів України. 

В: (М,м) іністерство (К,к)ультури України. 

 
016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

А: 1) юнак; 2) ягня; 3) аероб; 4) тім’я; 5) центр. 

Б: 1) якір; 2) юшка; 3) оазис; 4) сім’я; 5) вщент. 

В: 1) їжак; 2) юрба; 3) аура; 4) вим’я; 5) вздовж. 

 
017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна 

залишити дві букви. 

А: 1) підживити; 2) надземний; 3) олія; 4) сиджу; 5) подзвін. 

Б: 1) віджати; 2) підзвітний; 3) алея; 4)воджу; 5) ґудзик. 

В: 1) піджовтити; 2) відзив; 3) Азія; 4) годжусь; 5) надзьобати. 

 
018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

А: 1) сивобровий; 2) легкокрилий; 3) О.Т.Гончар; 4) поет М.Д.Сом; 5) 

12345 кг. 

Б: 1) білогривий; 2) землетрус; 3) Р.І.Іваничук; 4) син О.О.Петренка; 5) 

12345 км. 

В: 1) тихоплинний; 2) чорнобривий; 3) А.О.Ткаченко; 4) дід 

Т.Г.Шевченка; 5) 12345 хв. 

 

Листок відповідей (І) 

 

001 2           (§ 1. 1) 007 1, 2, 4, 5   (§ 4. 1) 013 4                 (§ 6. 2г) 

002 1, 4       (§ 1. 3) 008 2, 4, 5       (§ 4. 2) 014 4                 (§ 6. 2ґ) 



003 2, 3, 5   (§ 2. 2) 009 1, 2, 4       (§ 4. 3, 4) 015 2                 (§ 6. 3) 

004 3, 4, 5   (§ 3. 1) 010 3, 4, 5       (§ 5. 1-7) 016 1, 5             (§ 7. 1) 

005 2           (§ 3. 2) 011 4               (§ 6. 2б) 017 4, 5             (§ 7. 2) 

006 4           (§ 3. 3, 4) 012 4               (§ 6. 2в) 018 2, 3             (§ 7. 3-4) 

 
Примітка. Учням для виконання завдань видаються такі самі листки (із 

зазначеними параграфами за “Практикумом”), але, зрозуміла річ, без цифрових 

відповідей, поданих тут. 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 
001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 
А: 1) ваза; 2) джбан; 3) кришталь; 4) гирло; 5) цинк. 

Б: 1) цукор; 2) гуща; 3) в’юк; 4) джгут; 5) крихта. 

В: 1) круча; 2) джура; 3) цівка; 4) гроно; 5) в’язь. 

 
002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 
А: 1) особа; 2) честь; 3) сила; 4) прудкий; 5) ніжний. 

Б: 1) зима; 2) тінь; 3); криниця; 4) вузький; 5) радий. 

В: 1) основа; 2) мідь; 3) краса; 4) стрункий; 5) чесний. 

 
003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 
А: 1) штрих; 2) плач; 3) магараджа; 4) поріг; 5) шприц. 

Б: 1) пруг; 2) плащ; 3) ґандж; 4) матрац; 5) реп’ях. 

В: 1) плац; 2) книш; 3) сиджу; 4) птах; 5) стяг. 

 
004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 
А: 1) бли(з,с)ько; 2) лі(дж,ч)ба; 3) ді(г,х)тяр; 4) жер(д,т)ка; 5) 

ай(з,с)берг. 

Б: 1) бри(з,с)ки; 2) моло(д,т)ьба; 3) во(г,х)ко; 4) ні(г,х)ті; 5) во(ґ,к)зал. 

В: 1) хо(д,т)ьба; 2) про(з,с)ьба; 3) ле(г,х)ко; 4) кі(г,х)ті; 5) фу(д,т)бол. 

 
005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 
А: 1) ро(з,с)клад; 2) (з,с)чистити; 3) (з,с)цідити; 4) (з,с)турбований; 5) 

бе(з,с)турботний. 

Б: 1) ро(з,с)сада; 2) (з,с)чесати; 3) (з,с)ціпити; 4) (з,с)кришити; 5) 

бе(з,с)країй. 

В: 1) ро(з,с)чин; 2) (з,с)чавити; 3) (з,с)цементувати; 4) (з,с)пекти; 5) 

бе(з,с)пека. 

 
006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 
А: 1) соня..ний; 2) міро..ник; 3) ру..ник; 4) міся..но; 5) яє..ня. 

Б: 1) пшени..ний; 2) торі..ній; 3) двору..ник; 4) сма..но; 5) я..ний. 

В: 1) моло..ний; 2) ру..ниця; 3) соня..ник; 4) соня..но; 5) залізни..ний. 



 
007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 
А: 1) чех; 2) Звенигородка; 3) Симеїз; 4) Балта; 5) Случ. 

Б: 1) Глеваха; 2) Боярка; 3) Кавказ; 4) Конотоп; 5) Бахмач. 

В: 1) Волноваха; 2) Димерка; 3) француз; 4) Свалява; 5) Гадяч. 

 
008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок 

сполучення кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися 

звукосполучення -зький, -цький, -ський. 
А: 1) Воронеж+ський; 2) Буг+ський; 3) П’тихатк(и)+ський; 4) 

Сиваш+ський; 5) Бахмут+ський. 

Б: 1) Париж+ський; 2) Устилуг+ський; 3) Камчатк(а)+ський; 4) 

Калуш+ський; 5) солдат+ський. 

В: 1) Збараж+ський; 2) варяг+ський; 3) Чукотк(а)+ський; 4) 

Добруш+ський; 5) Скалат+ський. 

 
009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

А: 1) казан..ський; 2) волин..ський; 3) урал..ський; 4) велетен..ський; 5) 

генерал..ський. 

Б: 1) кубан..ський; 2) кін..ський; 3) сіл..ський; 4) ятран..ський; 5) 

ангол..ський. 

В: 1) уман..ський; 2) прип’ят..ський; 3) адмірал..ський; 4) 

оболон..ський; 5) арал..ський. 

 
010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

А: 1) в’ї..джений; 2) на дорі..ці; 3) бе..журний; 4) бря..чати; 5) абха..ці. 

Б: 1) ву..чати; 2) прої..джати; 3) чорнори..ці; 4) на сте..ці; 5) ро..житися. 

В: 1) дзи..чати; 2) у кни..ці; 3) кавка..ці; 4) ї..джу; 5) бе..жальний. 

 
011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

А: 1) пристрас..ний; 2) пес..ливий; 3) корис..но; 4) контрас..ний; 5) 

шіс..надцять. 

Б: 1) безшелес..но; 2) кіс..лявий; 3) заздріс..ний; 4) шіс..надцять; 5) 

аген..ство. 

В: 1) швидкіс..ний; 2) шіс..надцятий; 3) кількіс..ний; 4) компос..ний; 5) 

хвас..ливий. 

 
012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

А: 1) проїз..ний; 2) на тиж..ні; 3) гіган..ський; 4) бряз..нути; 5) у хус..ці. 

Б: 1) скатер..ка; 2) наїз..ник; 3) аген..ство; 4) блис..нути; 5) невіс..чин. 

В: 1) тиж..невий; 2) об’їз..ний; 3) протестан..ський; 4) тис..нути; 5) у 

пус..ці. 

 
013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 



А: 1) з, с, л, н, д, т; 2) ц, л, н, ж, д, т, з, с; 3) з, с, д, т, ц, л, н; 4) б, д, т, з, 

с, ц, л, н; 5) д, т, з, с, ц, л, н, р. 

Б: 1) з, с, д, ц, л, н; 2) д, т, з, с, ц, ч, л, н; 3) ц, л, н, д, т, з, с; 4) б, д, т, з, с, 

ц, л, н; 5) д, т, р, з, с, ц, л, н. 

В: 1) ц, л, н, д, т, с; 2) д, т, з, с, ш, ц, л, н; 3) з, с, ц, л, н, д, т; 4) б, д, т, з, 

с, ц, ч, л, н; 5) д, т, з, с, ц, р, л, н. 

 
014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

А: 1) Пріс..чин; 2) гір..кий; 3) розповз..ся; 4) учит..ся; 5) у жмен..ці. 

Б: 1) святит..ся; 2) підніс..ся; 3) повір..те; 4) нен..чин; 5) у кишен..ці. 

В: 1) у скрин..ці; 2) у лар..ку; 3) розріс..ся; 4) дон..чин; 5) годит..ся. 

 
015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

А: 1) промін..чик; 2) різ..бяр; 3) ц..вях; 4) уман..ський; 5) гуцул..ський. 

Б: 1) Уман..щина; 2) нян..чити; 3) куз..ня; 4) березан..ський; 5) 

сіл..ський. 

В: 1) безбат..ченко; 2) брин..чати; 3) лаз..ня; 4) прип’ят..ський; 5) 

інгул..ський. 

 
016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

А: 1) між..ярусний; 2) духм..яний; 3) різдв..яний; 4) жнив..яний; 5) 

арф..яр. 

Б: 1) ластів..ячий; 2) моркв..яний; 3) медв..яний; 4) сурм..яний; 5) 

перед..ювілейний. 

В: 1) торф..яний; 2) рутв..яний; 3) мавп..ячий; 4) риб..ячий; 5) 

між..ядерний. 

 
017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

А: 1) Х..юстон; 2) дос..є; 3) Тет..яна; 4) монтан..яр; 5) ад..ютант. 

Б: 1) Ул..яна; 2) бракон..єр; 3) ін..єкція; 4) Лавуаз..є; 5) Рейк..явік. 

В: 1) кон..юнктура; 2) порт..єра; 3) Джок..якарта; 4) він..єтка; 5) Кас..ян. 

 
018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

А: 1) знаря(д)я; 2) мі(д)ю; 3) чес(т)ю; 4) Кер(ч)ю; 5) багато поколі(н)ь. 

Б: 1) блаки(т)ю; 2) зати(ш)я; 3) багато пита(н)ь; 4) Повол(ж)я; 5) 

снас(т)ю. 

В: 1) коло(с)я; 2) ма(з)ю; 3) скатер(т)ю; 4) багато столі(т)ь; 5) жов(ч)ю. 

 
019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) страй(к)ом; 2) Слова(ч)ина; 3) бо(в)аніти; 4) за(б)ризкати; 5) 

пі(в)ікна. 

Б: 1) Доне(ч)ина; 2) ві(д)авна; 3) (с)авець; 4) ві(д)окремити; 5) ю(н)ат. 

В: 1) бе(з)ахисний; 2) Вінни(ч)ина; 3) (л)яний; 4) пі(д)охотити; 5) 

місь(к)ом. 

 
020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 



А: 1) весня(н)ий; 2) казарме(н)ий; 3) незбагне (н)ий; 4) шале(н)о; 5) 

чаву(н)ий. 

Б: 1) дерев’я(н)ий; 2) букве(н)ий; 3) нескінче (н)ий; 4) нежда(н)о; 5) 

щоде(н)ий. 

В: 1) олов’я(н)ий; 2) пореформе(н)ий; 3) недоторка (н)ий; 4) скаже(н)о; 

5) лату(н)ий. 

 
021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) ту(н)ель; 2) бру(т)о; 3) шо(с)е; 4) е(ф)ект; 5) Са(в)а. 

Б: 1) те(р)аса; 2) не(т)о; 3) коло(н)а; 4) хо(б)і; 5) Агне(с)а. 

В: 1) о(п)онент; 2) то(н)а; 3) анте(н)а; 4) гру(п)а; 5)Кири(л)о. 

 

Листок відповідей (ІІ) 

 

001 2, 4              (§ 8.1) 008 1, 2, 4     (§ 12.2-3) 015 2, 5            (§ 16.3) 

002 2, 3, 5          (§ 8.2) 009 3, 5          (§ 12.4) 016 1, 4, 5         (§ 17) 

003 2, 3              (§ 8.2) 010 1, 2, 4      (§ 13) 017 2, 4……….(§ 18) 

004 1, 3, 4          (§ 9) 011 2, 4, 5      (§ 14.1) 018 1, 2             (§ 20) 

005 4                  (§ 10) 012 3, 5          (§ 14.2-4) 019 1, 2, 3, 5     (§ 21) 

006 2, 3              (§ 11) 013 3              (§ 15) 020 3, 5              (§ 22) 

007 2, 4              (§ 12.1) 014 1, 4, 5   (§ 16;1-2,4) 021 2                  (§ 23) 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

 
001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

А: 1) ст..рати; 2) заст..лати; 3) розд..реться; 4) нап..рати; 5) виб..ремо. 

Б: 1) виб..рати; 2) завм..рати; 3) розст..лити; 4) перет..рати; 5) вит..рти. 

В: 1) прост..рати; 2) підп..рати; 3) розб..ремося; 4) розд..рати; 5) 

заст..лити. 

 
002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) вел..ч; 2) в..селка; 3) справ..дливий; 4) скат..ртина; 5) поч..нати. 

Б: 1) неприм..ренний; 2) дал..ч; 3) крап..лька; 4) струм..ніє; 5) зас..нати. 

В: 1) сп..нити; 2) д..рев’яний; 3) хвил..чка; 4) пром..нистий; 5) 

прор..вати.  

 
003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) п..лена; 2) тр..вати; 3) др..жати; 4) к..шеня; 5) п..нал. 

Б: 1) вер..дливий; 2) тр..вога; 3) гр..міти; 4) м..нуле; 5) м..даль. 

В: 1) п..лехатий; 2) бр..ніти; 3) кр..ниця; 4) п..ріг; 5) б..тон. 

 
004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пр..вілля; 2) пр..мудрий; 3) пр..в’ялий; 4) пр..подобний; 5) 

пр..людія. 



Б: 1) пр..нада; 2) пр..веселий; 3) пр..мудритися; 4) пр..зирство; 5) 

пр..тензія. 

В: 1) пр..лука; 2) пр..дивний; 3) пр..старкуватий; 4) пр..велебний; 5) 

пр..парат. 

 
005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пал..ця; 2) лич..нько; 3) утвор..ний; 4) мисл..ння; 5) печ..во. 

Б: 1) житн..ще; 2) стріч..чка; 3) зачин..ний; 4) мар..во; 5) плет..во. 

В: 1) сел..ще; 2) смуж..чка; 3)залиш..ний; 4) зверн..ння; 5) мереж..во. 

 
006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

А: 1) збер..гати; 2) переш..птуватися; 3) підпер..зати; 4) зач..пити; 5) 

згр..бати. 

Б: 1) остер..гати; 2) обт..сувати; 3) викор..нити; 4) зч..сати; 5) зач..пати. 

В: 1) зач..сувати; 2) остер..гати; 3) заст..бнути; 4) згр..бти; 5) вип..кати. 

 
007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

А: 1) х..бний; 2) пр..звище; 3) к..п’яток; 4) щ..лина; 5) гр..міти. 

Б: 1) к..слий; 2) пр..рва; 3) щ..пці; 4) к..птява; 5) тр..вати. 

В: 1) щ..рий; 2) пр..звисько; 3) х..трість; 4) г..рник; 5) др..жати. 

 
008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) далеч..нь; 2) значущ..сть; 3) буряч..ння; 4) суш..ння; 5) табор..ще. 

Б: 1) рішуч..сть; 2) височ..нь; 3) уроч..ще; 4) служ..ння; 5) будяч..ння. 

В: 1) свіж..сть; 2) ворож..ння; 3) лопуш..ння; 4) широч..нь; 5) верш..на. 

 
009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) реж..м; 2) аз..мут; 3) ласт..к; 4) г..рлянда; 5) с..лікон. 

Б: 1) ш..фер; 2) д..медрол; 3) с..нус; 4) арх..пелаг; 5) лабрадор..т. 

В: 1) такс..ст; 2)т..роксин; 3) каз..но; 4) х..тон; 5) ч..нара. 

 
010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) м..ля; 2) адаж..о; 3) к..шлак; 4) візав..; 5) м..гдаль. 

Б: 1) к..нджал; 2) аж  отаж; 3) в..мпел; 4) жалюз..; 5) к..парис. 

В: 1) граф..н; 2) пр..оритет; 3) к..сет; 4) попур..; 5) б..нт. 

 
011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

А: 1) Кр..т; 2) Ш..офок; 3) Ок..нава; 4) Ч..каго; 5) Ват..кан. 

Б: 1) Єг..пет; 2) Ч..атурі; 3) Г..ндукуш; 4) Кор..нф; 5) Алж..р. 

В: 1) Міч..ган; 2) Г..малаї; 3) Ж..у (річка); 4) Мадр..д; 5) Мекс..ка. 

 
012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) Олдр..дж; 2) П..фагор; 3) Сюец..нь; 4) Ч..нгісхан; 5) Д..дро. 

Б: 1) К..плінг; 2) Есх..л; 3) Ж..рар; 4) Ц..церон; 5) Шер..дан. 

В: 1) Еп..кур; 2) Гр..г; 3) Ш..ллер; 4) Яоц..н; 5) Лесс..нг. 



 
013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

А: 1) зл..мати; 2) к..миш; 3) х..лява; 4) б..рсук; 5) с..лдат. 

Б: 1) допом..гати; 2) м..настир; 3) х..зяїн; 4) п..ром; 5) к..зак. 

В: 1) заг..няти; 2) сл..в’яни; 3) к..чан; 4) п..гон; 5) кр..хмаль. 

 
014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

А: 1) з..зуля; 2) чар..вати; 3) груб..ватий; 4) р..зумник; 5) марм..р. 

Б: 1) к..жух; 2) п..рхати; 3) тепл..ватий; 4) г..лубка; 5) зим..вати. 

В: 1) л..пух; 2) вор..шити; 3) торг..вати; 4) к..зуля; 5) біл..ватий. 

 
015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

А: 1) чернетка; 2) чорний; 3) шостий; 4) шестеро; 5) щедрий. 

Б: 1) четверо; 2) чотири; 3) пшоно; 4) пшениця; 5) жертва. 

В: 1) вечеря; 2) вечори; 3) жонатий; 4) женитися; 5) печера. 

 
016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба 

вставити апостроф. 

А: 1) Аляб..єв; 2) Д..яконов; 3) Афанас..єв; 4) Солов..йов; 5) Рум..янцев. 

Б: 1) Прокоф..єв; 2) Ул..янов; 3) Трет..яков; 4) Вороб..йов; 5) 

Луб..янцев. 

В: 1) Зинов..єв; 2) Ігнат..єв; 3) Кас..янов; 4) Мурав..йов; 5) Лук..янов. 

 
017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба 

вставити букву і (не и). 

А: 1) Рад..щев; 2) Баг..ров; 3) П..воваров; 4) Гарш..н; 5) Гагар..н. 

Б: 1) Нов..ков; 2) М..чурін; 3) Дан..лов; 4) Пущ..н; 5) Т..мірязєв. 

В: 1) Крут..кова; 2) Нік..тін; 3) Т..хомиров; 4) Ш..шкін; 5) Фонв..зін. 

 
018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба 

вставити букву е (не є). 

А: 1) Д..ржавін; 2) Писар..в; 3) Серг..єв; 4) Тютч..в; 5) В..тров. 

Б: 1) Кузн..цов; 2) Бондар..в; 3) Матв..єв; 4) Ванш..нкін; 5) Ор..хов. 

В: 1) Оз..ров; 2) Андр..єв; 3) Аг..єв; 4) Ж..лябов; 5) Р..пін. 

 
019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

А: 1) чули (у, в)же; 2) ростуть (у, в)глиб; 3) вітер (у, в)щух; 4) далеко 

(у, в) лісі; 5) острів (у, в) океані. 

Б: 1) запитаю (у, в) них; 2) був (у, в)певнений; 3) добрий (у, в)рожай; 4) 

наші (у, в)чителі; 5) був (у, в) Одесі. 

В: 1) були (у, в) мене; 2) день (у, в) день; 3) кинулись (у, в)розтіч; 4) 

вірю (у, в) справедливість; 5) жив (у, в) Умані. 

 
020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

А: 1) от тобі (і, й) маєш; 2) море (і, й) степ; 3) ліс (і, й) гори; 4) гори (і, 

й) долини; 5) почули (і, й) побачили. 



Б: 1) мені (і, й) невтямки; 2) сонце (і, й) місяць; 3) степ (і, й) море; 4) 

вода (і, й) повітря; 5) дуже (і, й)мовірно. 

В: 1) так би (і, й) сказав; 2) хлопці (і, й) дівчата; 3) день (і, й) ніч; 4) 

стежки (і, й) дороги; 5) швидко (і, й)де. 

 
021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

А: 1) відображено в фільмі; 2) сталось давно; 3) хтось із них; 4) великі 

кімнати; 5) зустріли б. 

Б: 1) події в світі; 2) далось важко; 3) вітер із заходу; 4) вартовий 

вийшов; 5) вивчила б. 

В: 1) риба в воді; 2) зійшлись разом; 3) вийшов із саду; 4) глибока 

калюжа; 5) хотілося б. 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

 

001 3, 5          (§ 25) 008 1, 2, 4   (§ 32) 015 2, 3       (§ 36) 

002 2, 3, 4      (§ 26. 1-3) 009 4            (§ 33. 1, 3) 016 1, 5       (§ 37.0) 

003 1, 5          (§ 26. 4-6) 010 2, 4        (§ 33. 1, 3) 017 2, 5        (§ 37. 1-2) 

004 2, 4, 5      (§ 27) 011 2, 3        (§ 33. 2, 3) 018 1, 2, 4    (§ 37. 3-4) 

005 2, 3, 4      (§ 28) 012 1, 2, 5    (§ 33. 2, 3) 019 2, 3       (§ 38. 1, 3) 

006 1, 2, 5      (§ 29) 013 2, 4, 5    (§ 34) 020 3           (§ 38. 1, 3) 

007 2, 4         (§§ 30-31 ) 014 1, 4        (§ 35) 021 1, 2, 4   (§§ 39, 40) 

 

ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

 
001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

А: 1) зимовий; 2) довгий; 3) злам; 4) рукав; 5) морока. 

Б: 1) корисний; 2) новий; 3) згин; 4) юнак; 5) дорога. 

В: 1) близький; 2) тихий; 3) сплав; 4) бігун; 5) ворона. 

 
002. Запишіть номери складних слів. 

А: 1) переоснащений; 2) протиповітряний; 3) водогін; 4) 

прабатьківщина; 5) своєчасно. 

Б: 1) безперестанний; 2) переповнений; 3) пішохід; 4) попримощувати; 

5) горицвіт. 

В: 1) протипроменевий; 2) позаслужбовий; 3) птахолов; 4) поневіряння; 

5) козеріг. 

 
003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

А: 1) сліпучо/білий; 2) темно/зелений; 3) вічно/зелений; 4) 

жовто/гарячий; 5) північно/кримський. 

Б: 1) ніжно/рожевий; 2) сніжно/білий; 3) біло/сніжний; 4) 

червоно/гарячий; 5) південно/китайський. 



В: 1) темно/синій; 2) машинно/тракторний; 3) машино/будівний; 4) 

глухо/німий; 5) західно/український. 

 
004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) кінець/кінцем; 2) більш/менш; 3) один/єдиний; 4) вакуум/апарат; 

5) радіо/центр. 

Б: 1) одним/один; 2) видимо/невидимо; 3) вряди/годи; 4) 

віце/президент; 5) стерео/апаратура. 

В: 1) раз/у/раз; 2) рано/вранці; 3) сам/один; 4) прем’єр/міністр; 5) 

гідро/механіка. 

 
005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) пів/абрикоса; 2) пів/літра; 3) пів/юрти; 4) пів/Лондона; 5) пів/ціни. 

Б: 1) пів/огірка; 2) пів/ящика; 3) пів/відра; 4) пів/Києва; 5) пів/неба. 

В: 1) пів/яблука; 2) пів/аршина; 3) пів/правда; 4) пів/Харкова; 5) 

пів/року. 

 
006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

А: 1) 10 метрів; 2) 10 кілограмів; 3) 10 мільярдів; 4) громадянин; 5) 10 

копійок. 

Б: 1) 10 грамів; 2) 10 годин; 3) 10 років; 4) 10 мільйонів; 5) наприклад. 

В: 1) 10 хвилин; 2) 10 міліметрів; 3) область; 4) 10 гривень; 5) 10 тисяч. 

 

Листок відповідей (ІV) 

 

001 2, 5            (§ 4) 003 1, 2           (§ 43. 1-3) 005 4                 (§ 44) 

002 3, 5            (§ 41) 004 2, 3, 4       (§ 43. 4-5) 006 3, 4, 5         (§ 45) 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

 
001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

А: Легенький вітерець колише на тому боці річки нескошені трави. 

Б: Місяць, зупинившись на безмежному плесі неба, оглядає степ. 

В: Лелеки на високому стовбурі в’яза мостять гніздо. 

 
002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

А: 1) кінь; 2) тінь; 3) поле; 4) доля; 5) теля. 

Б: 1) село; 2) орля; 3) джміль; 4) воля; 5) цвіль. 

В: 1) день; 2) лінь; 3) знання; 4) ягня; 5) скриня. 

 
003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

А: 1) рілля; 2) річ; 3) мідь; 4) ведмідь; 5) панич. 

Б: 1) коваль; 2) піч; 3) деталь; 4) орач; 5) стаття. 



В: 1) кукіль; 2) сіль; 3) ніч; 4) земля; 5) родич. 

 
004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) морж; 2) лоша; 3) палац; 4) ломаччя; 5) площа. 

Б: 1) межа; 2) затишшя; 3) матрац; 4) курча; 5) плащ. 

В: 1) дощ; 2) коліща; 3) збіжжя; 4) шприц; 5) груша. 

 
005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

А: 1) командир; 2) якір; 3) комар; 4) козир; 5) косар. 

Б: 1) комісар; 2) псалтир; 3) панцир; 4) Ігор; 5) кобзар. 

В: 1) долар; 2) вівчар; 3) касир; 4) богатир; 5) єгер. 

 
006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) зброяр; 2) капіляр; 3) сміттяр; 4) школяр; 5) формуляр. 

Б: 1) кресляр; 2) футляр; 3) вапняр; 4) скляр; 5) циркуляр. 

В: 1) цегляр; 2) екземпляр; 3) картяр; 4) ковзаняр; 5) окуляр. 

 
007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення 

(винятки). 

А: 1) земля; 2) гривня; 3) суддя; 4) парта; 5) миша. 

Б: 1) пісня; 2) мушля; 3) гайдамака; 4) зоря; 5) свиня. 

В: 1) сотня; 2) петля; 3) ніздря; 4) липа; 5) воша. 

 
008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

А: 1) при братов..; 2) у слов..; 3) під небесам..; 4) багато вуж..в; 5) на 

Дніпр.. . 

Б: 1) на конев..; 2) у шаф..; 3) цими дням..; 4) при сестр..; 5) біля 

гараж..в . 

В: 1) у мов..; 2) на папер..; 3) з товаришам..; 4) гніздо чиж..в; 5) сказав 

другов.. . 

 
009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

 

А: 1) дігтяр; 2) столяр; 3) комар; 4) баклага; 5) пляж. 

Б: 1) снігур; 2) тривога; 3) стелаж; 4) муляр; 5) кресляр. 

В: 1) гараж; 2) ювіляр; 3) тесляр; 4) смуга; 5) хабар. 

 
010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

А: 1) муляр; 2) шприц; 3) свіча; 4) дрібниця; 5) леміш. 

Б: 1) кварц; 2) ювіляр; 3) кориця; 4) хрущ; 5 алича. 

В: 1) столяр; 2) абзац; 3) стриж; 4) душа; 5) теплиця. 

 
011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 



А: 1) перед затишш..м; 2) у коридор..х; 3) крамар..м; 4) на круч..х; 5) з 

шахтар..ми. 

Б: 1) бібліотекар..м; 2) з кочегар..ми; 3) за димар..ми; 4) у плащ..х; 5) на 

роздоріжж..х. 

В: 1) з сухар..ми; 2) у долар..х; 3) у коментар..х; 4) снігур..м; 5) на 

узвишш..х. 

 
012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. 

Запишіть номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

А: 1) стадіон; 2) ясен; 3) луг; 4) бриль; 5) Казахстан. 

Б: 1) граніт; 2) дуб; 3) ячмінь; 4) курінь; 5) Сибір. 

В: 1) прогрес; 2) рояль; 3) завод; 4) кілограм; 5) Іран. 

 
013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

А: 1) Херсон; 2) Париж; 3) Часів Яр; 4) Ніл; 5) Дністер. 

Б: 1) Лондон; 2) Ужгород; 3) Кам’яний Брід; 4) Дон; 5) Донець. 

В: 1) Конотоп; 2) Будапешт; 3) Красний Лиман; 4) Буг; 5) Ташлик. 

 
014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

А: 1) почуття; 2) почування; 3) міжгір’я; 4) боярин; 5) солдат. 

Б: 1) партизан; 2) болгарин; 3) сузір’я; 4) верховіття; 5) відкриття. 

В: 1) подвір’я; 2) обличчя; 3) життя; 4) татарин; 5) кілограм. 

 
015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

А: 1) Гаврилишин; 2) Ковалів; 3) Харків; 4) Турчин; 5) Пушкін. 

Б: 1) Щоголів; 2) Степанишин; 3) Волошин; 4) Чернігів; 5) Лермонтов. 

В: 1) Глібов; 2) Ковалишин; 3) Сербин; 4) Львів; 5) Пришвін. 

 
016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

А: 1) вінок; 2) луг; 3) Львів; 4) життя; 5) військо. 

Б: 1) куток; 2) рух; 3) Київ; 4) повітря; 5) ліжко. 

В: 1) сік; 2) поріг; 3); Харків; 4) дерево; 5) горнятко. 

 
017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. 

Запишіть номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням 

подовжилися.  

А: 1) масть; 2) блакить; 3) річ; 4) нехворощ; 5) скатерть. 

Б: 1) снасть; 2) ожеледь; 3) далеч; 4) жовч; 5) ненависть. 

В: 1) користь; 2) папороть; 3) Січ; 4) Керч; 5) мудрість. 

 
018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

А: 1) Юрій; 2) Григорій; 3) Мефодій; 4) Кость; 5) Назар. 

Б: 1) Зіновій; 2) Анатоль; 3) Микола; 4); Порфир; 5)Оксент.  



В: 1) Аркадій; 2) Олекса; 3) Георгій; 4) Василь; 5) Протас. 

 

Листок відповідей (V) 

 

001 1, 6, 2, 4    (§ 46) 007 3, 5             (§ 48.1) 013 3, 4         (§ 51.3-4) 

002 1, 3             (§ 47.1) 008 3                (§ 49.1-2) 014 2, 4            (§ 52) 

003 2, 3             (§ 47.1) 009 2, 4            (§ 49.3-4) 015 1, 2, 5        (§ 53.1) 

004 1, 5             (§ 47.2) 010 3, 4, 5        (§ 50.1) 016 1, 5            (§ 53.3) 

005 2, 4, 5         (§ 47.3) 011 2, 4            (§ 50.2) 017 2, 3            (§ 54) 

006 1, 3, 4         (§ 47.4) 012 1, 3, 5       (§ 51. 1-2) 018 1, 3            (§ 55) 

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

 
001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 

— родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: 1) І вставала тоді в дитячій уяві бойова слава козацьких походів. 

Б: 1) У вечірньому небі сонячні промені прориваються із-за темної 

хмари. 

В: 1) У тихій воді відбилися розложисті верби з правого берега. 

 
002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не 

и).  
А: 1) братов.. книжки; 2) з найкращ..ми намірами; 3) з далек..х доріг; 4) 

у вогк..м повітрі; 5) гаряч..м літом. 

Б: 1) у широк..м просторі; 2) співуч..м голосом; 3) тих..х вечорів; 4) 

сестрин.. зошити; 5) чуж..ми руками. 

В: 1) мамин.. руки; 2) сух..х дров; 3) родюч..м чорноземом; 4) у глух..м 

куті; 5) погож..ми днями. 

 
003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  
А: 1) пахуч..ю; 2) груш..ю; 3) круч..ю; 4) найвищ..ю; 5) давнь..ю. 

Б: 1) свіж..ю; 2) їж..ю; 3) каш..ю; 4) гаряч..ю; 5) вчорашнь..ю. 

В: 1) дрімуч..ю; 2) пущ..ю; 3) тиш..ю; 4) найглухіш..ю; 5) пізнь..ю. 

 
004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) знай наш..х; 2) на ваш..й парті; 3) про всяк..й випадок; 4) із 

сяюч..м обличчям; 5) при перш..й нагоді. 

Б: 1) до ваш..х послуг; 2) при так..й погоді; 3) перш..й день; 4) 

оживаюч..м степом; 5) о сьом..й годині. 

В: 1) так..х дерев; 2)у наш..й школі; 3) згасаюч..й день; 4) перш..м 

чином; 5) у так..й справі. 

 
005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

А: 1) тяжкий; 2) товстий; 3) вузький; 4) короткий; 5) молодий. 



Б: 1) важкий; 2) високий; 3) низький; 4) рідкий; 5) солодкий. 

В: 1) близький; 2) красивий; 3) дужий; 4) багатий; 5) гладкий. 

 
006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

А: Алюміній у природі більш …, ніж залізо. 1) поширений; 2) 

поширеніший. 

Б: Собаки більш …, ніж коти. 1) розвинені; 2) розвиненіші. 

В: Субтропічний клімат більш …, ніж помірний. 1) сухий; 2) сухіший. 

 
007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. 

Запишіть номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або 

шиплячий. 

А: 1) матуся; 2) Ольга; 3) Таня; 4) Лариса; 5) Надія. 

Б: 1) бабуся; 2) Марійка; 3) Настя; 4) Ліза; 5) Євдокія. 

В: 1) Олеся; 2) свекруха; 3) Галя; 4) Раїса; 5) Марія. 

 
008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, 

які мають суфікс -ев (-єв). 

А: 1) Іван; 2) Василь; 3) Матвій; 4) сторож; 5) муляр. 

Б: 1) Петро; 2) коваль; 3) Андрій; 4) товариш; 5) столяр. 

В: 1) Степан; 2) бородань; 3) Валерій; 4) Лукаш; 5) ювіляр. 

 
009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

А: Близько 20 метрів. 1) двадцятьох; 2) двадцяти; 3) двадцять. 

Б: До 30 кілограмів. 1) тридцятьох; 2) тридцяти; 3) тридцять. 

В: Протягом 20 днів. 1) двадцять; 2) двадцяти; 3) двадцятьох. 

 
010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

А: 1) сімдесят (Р.); 2) дев’ятсот (Ор.); 3) шістсот (Д.); 4) шістдесят (М.); 

5) чотириста (Д.). 

Б: 1) шістдесят (М.); 2) вісімсот (Ор.); 3) сімсот (Р.); 4) п’ятдесят (Д.); 

5) триста (Р.). 

В: 1) п’ятдесят (Д.); 2) сімсот (Ор.); 3) п’ятсот (М.); 4) вісімдесят (Р.) 5) 

двісті (Д.). 

 
011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

А: 1) обидва; 2) двісті; 3) п’ять; 4) шістсот; 5) дев’яносто. 

Б: 1) два; 2) чотириста; 3) шість; 4) сімсот; 5) сорок. 

В: 1) чотири; 2) кількасот; 3) сім; 4) п’ятсот; 5) сто. 

 
012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

А: 1) 500; 2) 9; 3) 50; 4) 1000000; 5) 16. 



Б: 1) 70; 2) 1000000; 3) 900; 4) 19; 5) 6. 

В: 1) 60; 2) 15; 3) 600; 4) 5; 5) 1000000. 

 
013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

А: 1) 2-опорний; 2) 2-ярусний; 3) 2-метровий; 4) 2-тисячний; 5) 2-

січний. 

Б: 1) 2-мільйонний; 2) 2-річний; 3) 2-ярусний; 4) 2-атомний; 5) 2-

бічний. 

В: 1) 2-сотий; 2) 2-поверховий; 3) 2-годинний; 4) 2-осьовий; 5) 2-

ярусний. 

 
014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

А: 1) чотири (місяць); 2) дві десяті (метр); 3) три (мільйон) 4) два з 

половиною (день); 5) півтора (кілограм). 

Б: 1) три з половиною (місяць); 2) півтора (метр); 3) чотири (брат) 4) 

два (тиждень); 5) три десяті (відсоток). 

В: 1) два (мільярд); 2) півтора (відсоток); 3) чотири (день); 4) три з 

половиною (тиждень); 5) чотири десяті (кілограм). 

 
015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

А: Це сталося перед десятим… 1) березня; 2) березнем; 3) березень. 

Б: Вітаю з двадцять четвертим … 1) серпня; 2) серпнем; 3) серпень. 

В: Між початком року і п’ятнадцятим… 1) лютого; 2) лютим; 3) лютий. 

 
016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: Вітчизна. Є багато тих доріг, що ведуть до її оселі. Треба шукати їх. 

Б: Чіпка прислухавсь до її слів, що бентежили його уяву, хоч не завжди 

розумів їх. 

В: Того дощу, що випав на його ниву, було мало, треба було поливати 

її. 

 
017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

А: 1) ц..ми днями; 2) ц..єю справою; 3) докладати вс..х зусиль; 4) за 

вс..ма правилами; 5) за ч..єюсь порадою. 

Б: 1) у ч..їх інтересах; 2) вс..ма силами; 3) на вс..х перехрестях; 4) при 

ц..й нагоді; 5) при ц..х словах. 

В: 1) всупереч ц..м прогнозам; 2) у ц..м світі; 3) по вс..х дорогах; 4) 

ус..м людям; 5) на ч..юсь думку. 

 
018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

А: 1) аби/який; 2) будь/хто; 3) скільки/небудь; 4) хтозна/кому; 5) де/хто. 

Б: 1) де/хто; 2) який/небудь; 3) казна/що; 4) будь/кого; 5) аби/який. 



В: 1) аби/чий; 2) хтозна/який; 3) кому/небудь; 4) казна/якого; 5) 

де/який. 

 

Листок відповідей (VІ) 

 

001 6, 1, 2       (§56) 007 2, 5              (§61.1) 013 1, 4          (§63.2-3) 

002 1, 4           (§57) 008 2, 3, 4          (§61.2) 014 2, 5          (§64.1-3) 

003 2, 3           (§58) 009 2                  (§62.2) 015 1              (§64.4) 

004 2, 5           (§59) 010 3                  (§62) 016 2, 1, 2, 4   (§65) 

005 1, 3           (§60.1-4) 011 3, 4              (§62) 017 2, 3, 4       (§65.3) 

006 1               (§60.5-6) 012 2, 4, 5           (§63.1) 018 1, 5           (§65.4) 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

 
001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

А: 1) скажіть; 2) розповідаючи; 3) думав; 4) посаджу; 5) прийшов би. 

Б: 1) поспішай; 2) подумавши; 3) прийшла; 4) напишемо; 5) поїхали б. 

В: 1) шануймося; 2) закінчивши; 3) вивчили; 4) попрацюєш; 5) зберегла 

б. 

 
002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, 

в основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

А: 1) спостерегти; 2) молоти; 3) волокти; 4)товкти; 5) допомагати.  

Б: 1) допомогти; 2) завмерти; 3) плести; 4) повзти; 5) виростати. 

В: 1) втекти; 2) побороти; ) 3) рости; 4) ревти; 5) переносити. 

 
003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) шепотиш; 2) полемо; 3) стоїте; 4) ірже; 5) волочеш. 

Б: 1) гоїте; 2) колеться; 3) волочимо; 4) стелеться; 5) борешся. 

В: 1) цокотить; 2) мелете; 3) кроїмо; 4) дишеш; 5) свище. 

 
004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у 

закінчення яких треба вставити букву е (не и). 

А: 1) мож..те; 2) говор..мо; 3) твор..ться; 4) прагн..мо; 5) друж..те. 

Б: 1) теш..мо; 2); див..ться; 3) люб..ш; 4) відкин..те; 5) спіш..мо. 

В: 1) колиш..ться; 2) мовч..те; 3) сид..мо; 4) поверн..ш; 5) тіш..шся. 

 
005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

А: 1) вчиться   чи ц ц а ; 2) сниться  сни т с а ; 3) вчишся   чи шс а ; 4) 

в’єшся  вйе с с а . 

Б: 1) рветься  рве ц ц а ; 2) в’ється  вйе т с а ; 3) снишся  сни шс а ; 4) 

гнешся  гне с с а . 

В: 1) гнеться  гне ц ц а ; 2) б’ється  бйе т с а ; 3) б’єшся  бйе шс а ; 4) 

пнешся  пне с с а . 

 



006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, 

що мають закінчення -иш. 

А: 1) іти; 2) віддати; 3) бриньчати; 4) вести; 5) відповісти. 

Б: 1) нести; 2) з’їсти; 3) кричати; 4) брати; 5) роздати. 

В: 1) везти; 2) продати; 3) тремтіти; 4) рвати; 5) поїсти. 

 
007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) муркотати; 2) скреготіти; 3) захищати; 4) пищати; 5) бігти. 

Б: 1) плюскотати; 2) шепотіти; 3) позичати; 4) мчати; 5) стояти. 

В: 1) свистати; 2) реготіти; 3) вважати; 4) держати; 5) боятися. 

 
008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

А: 1) ходити; 2) берегти; 3) вуркотіти; 4) белькотати; 5) завадити. 

Б: 1) їздити; 2) пекти; 3) цвіркотіти; 4) туркотати; 5) пустити. 

В: 1) платити; 2) писати; 3) булькотіти; 4) цокотати; 5) захистити. 

 
009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

А: 1) знат..ме; 2) боронит..мете; 3) бач..мо; 4) змокн..ш; 5) знайд..мо. 

Б: 1) говорит..мете; 2) зваж..те; 3) уміт..ме; 4) пиш..мо; 5) піднім..ш. 

В: 1) належ..мо; 2) ждат..ме; 3) носит..мете; 4) кин..ш; 5) ор..мо. 

 
010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

А: 1) навчить; 2) розмочіть; 3) летимо; 4) передасте; 5) завершімо. 

Б: 1) мовчимо; 2) вивчімо; 3) озеленить; 4) вивчите; 5) оточіть. 

В: 1) зворушить; 2) поспішіть; 3) сушимо; 4) розкажете; 5) дружімо. 

 
011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. 

Запишіть номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

А: 1) озвучити; 2) повірити; 3) звузити; 4) відрізати; 5) поправити. 

Б: 1) зважити; 2) насипати; 3) порадити; 4) облишити; 5) приголубити. 

В: 1) озвучити; 2) ударити; 3) глянути; 4) помножити; 5) відставити. 

 
012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

А: 1) скрипучий; 2) радіючий; 3) киплячий; 4) талий; 5) зів’ялий. 

Б: 1) летючий; 2) скриплячий; 3) знаючий; 4) гнилий; 5) змоклий. 

В: 1) кипучий; 2) працюючий; 3) сидячий; 4) стиглий; 5) посивілий. 

 
013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) в’януч..х трав; 2) на всихаюч..й вербі; 3) працююч..м робітникам; 

4) палаюч.. вогнища; 5) з любляч..ми людьми. 

Б: 1) під лежач..й камінь; 2) у зростаюч..й кількості; 3) завмираюч..ми 

звуками; 4) синююч.. далі; 5) мисляч..х людей. 

В: 1) на квітуюч..х луках; 2) на несуч..й поверхні; 3) затихаюч..й гомін; 

4) зеленіюч.. поля; 5) танцююч..ми тінями. 



 
014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

А: 1) нескінченний; 2) мурашиний; 3) в’їжджений; 4) нездоланний; 5) 

розвинутий. 

Б: 1) тополиний; 2) невблаганний; 3) розбуджений; 4) незнищенний; 5) 

просунутий. 

В: 1) недоторканний; 2) неоціненний; 3) доглянутий; 4) журавлиний; 5) 

збентежений. 

 
015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою 

на -но, -то. 

А: 1) жнива закінчені; 2) погляд прикутий до дверей; 3) дерева 

побілені. 

Б: 1) хата збудована; 2) хлопці зморені працею; 3) картина закінчена. 

В: 1) план накреслений; 2) у нього увага розсіяна; 3) трава скошена. 

 
016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

А: 1) вірити; 2) молоти; 3) плести; 4) реготіти; 5) зловити. 

Б: 1) ходити; 2) почистити; 3) гребти; 4) миготіти; 5) колоти. 

В: 1) тріскотіти; 2) стерегти; 3) полоти; 4) сидіти; 5) прибігти. 

 
017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

А: 1) наступаюч.. війська; 2) ішов співаюч..; 3) димляч.. головешки; 4) 

радію, стріваюч.. день; 5) затихаюч.. звуки. 

Б: 1) блукаюч.. вогні; 2) сидів дрімаюч..; 3) волаюч.. голоси; 4) дивився, 

не віряч.. очам своїм; 5) тануч.. сніги. 

В: 1) літаюч.. планери; 2) думав не поспішаюч..; 3) тремтяч.. тіні; 4) 

долаюч.. помилки, ідімо до істини; 5) палаюч.. вогнища. 

 
018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

А: 1) Іде він, недбало похитується. 2) Як подумаю про це, мені стає 

лячно. 3) Коли виходжу з дому, замикаю двері. 

Б: 1) Коли читаєш книги, набираєшся знань. 2) Коли приїду, 

поговоримо. 3) Сидять хлопці й розмовляють. 

В: 1) Він говорить й усміхається. 2) Коли матиму час, поміркуємо про 

це. 3) Як втомлюся, дивлюся телевізор. 
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006 3              (§ 69.5) 012 2, 3, 5        (§ 74.1-2) 018 1, 3            (§ 77.4) 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

 
001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 

1 — із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 
А: 1) згадав навіть торішнє; 2) іти проти течії; 3) вечір або ніч; 4) 

подався навпростець. 

Б: 1) аж дух забиває; 2) вийшов назустріч нам; 3) знаю, проте мовчу; 4) 

скоса глянув. 

В: 1) минув майже рік; 2) садок біля хати; 3) було та загуло; 4) ступив 

наперед. 

 
002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

А: 1) по/новому шляху; 2) промовив по/тиху; 3) тікав по/заячи; 4) 

розгубився по/первах; 5) розійшлися по/доброму. 

Б: 1) по/старому руслу; 2) брів по/малу; 3) дощить по/осінньому; 4) 

говорили по/шепки; 5) жартує по/ведмежи. 

В: 1) по/осінньому полю; 2) говорив по/просту; 3) почав по/діловому; 

4) зупинився по/близу; 5) виє по/вовчи. 

 
003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 
А: 1) на/сухо; 2) в/цілому; 3) по/твоєму; 4) за/молоду; 5) до/пізна. 

Б: 1) з/далеку; 2) в/середньому; 3) по/нашому; 4) за/темна; 5) на/зовні.  

В: 1) від/давна; 2) в/основному; 3) по/їхньому; 4) на/ліво; 5) до/чиста. 

 
004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, 

пишуться окремо. 

А: 1) на/гору круту; 2) в/день тепло; 3) до/щенту; 4)вийшов на/двір; 5) 

сказав у/голос. 

Б: 1) в/день такий; 2) в/ночі холодно; 3) на/нівець;4) глянув спід/лоба; 

5) з/роду не знав. 

В: 1) уві/сні приснилось; 2) вбіг з/надвору; 3) у/щерть; 4) на/силу 

підвівся; 5) в/горі —небо. 

 
005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 
А: 1) по/перше; 2) по/двоє; 3) на/четверо; 4) до/завтра; 5) від/коли. 

Б: 1) по/друге; 2) по/троє; 3) на/восьмеро; 4) на/потім; 5) за/багато.  

В: 1) по/третє; 2) по/одному; 3) на/троє; 4) на/відмінно; 5) від/тепер. 

 
006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити 

дефіс. 
А: 1) чим/скоріш; 2) все/одно; 3) вранці/рано; 4) віч/на/віч; 5) рік/у/рік. 

Б: 1) чим/далі; 2) все/рівно; 3) давним/давно; 4) коли/не/коли; 5) 

раз/у/раз. 



В: 1) як/раз; 2) тим/часом; 3) врешті/решт; 4) де/не/де; 5) кінець/кінцем.  

 
007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 
А: 1) заввишк..; 2) трич..; 3) верх..; 4) пішк..; 5) лежач.. . 

Б: 1) мовчк..; 2) насторож..; 3) трох..; 4) стояч..; 5) завдовжк.. . 

В: 1) залюбк..; 2) двіч..; 3) завширшк..; 4) навкруг..; 5) нехотяч.. . 

 
008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) з/над; 2) по/над; 3) на/прикінці; 4) в/наслідок; 5) з/поза. 

Б: 1) з/серед; 2) по/серед; 3) на/зустріч; 4) по/біля; 5) з/поміж. 

В: 1) з/ під; 2) по/під; 3) за/для; 4) у/слід; 5) з/посеред. 

 
009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, 

пишуться разом. 
А: 1) у/купі сміття; 2) наді/мною; 3) уві/сні; 4) став з/боку; 5) 

на/початку літа. 

Б: 1) переді/мною; 2) ліг на/бік; 3) з/боку річки; 4) опинився в/середині; 

5) в/день такий. 

В: 1) піді/мною; 2) в/день народження; 3)в/глиб лісу; 4) моя хата 

с/краю; 5) до/дому рідного. 

 
010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) бо/ж знаю; 2) та/ж забув; 3) немов/би жартує; 4) дарма/що 

спізнився; 5) ото/ж міркуй. 

Б: 1) адже/ж знав; 2) те/ж мені герой; 3) тим/часом як; 4) та/й тільки; 5) 

то/ж повертайся. 

В: 1) коли/б знаття; 2) то/ж не спи; 3) не/зважаючи на те що; 4) хоч/би й 

завірюха; 5) та/ж пам’ятаю. 

 
011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) начеб/то; 2) тож/бо; 3) якби/то; 4) але/ж/бо; 5) тоб/то. 

Б: 1) ніби/то; 2) тому/то; 3) тільки/но; 4) коли/б/то; 5) мовби/то. 

В: 1) немовби/то; 2) тим/то; 3) отож/бо; 4) якби/ж/то; 5) цеб/то. 

 
012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) Що/б не робив, роби добре. 2) Я те/ж був там. 3) Довкола все та/ж 

картина. 4) Що/б жити, треба працювати. 5) Осінь, про/те ще тепло.  

Б: 1) Все та/ж думка в мене. 2) То/ж будь мудрий. 3) Що/б не сталося 

—вперед. 4) Та/ж ми вже тут були. 5) Поспішай, що/б не запізнитися. 

В: 1) Та то/ж було давно. 2) Що/б вам добре велося. 3) Мови про/те не 

було. 4) Часу мало, то/ж поспішай. 5) Тісно, за/те не холодно. 

 
013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 
А: 1) он/куди; 2) аяк/же; 3) тільки/що; 4) що/року; 5) аби/як. 



Б: 1) ледве/що; 2) що/миті; 3) ось/коли; 4) ато/ж; 5) аби/коли. 

В: 1) он/який; 2) аби/де; 3) поки/що; 4) що/дня; 5) авже/ж. 

 
014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 
А: 1) казна/де; 2) отак/то; 3) все/таки; 4) що/дві години; 5) 

таки/виконав. 

Б: 1) будь/куди; 2) слухай/но; 3) як/небудь; 4) таки/зробив; 5) будь/до 

кого. 

В: 1) хтозна/як, 2) прийшов/таки; 3) екс/чемпіон; 4) що/другий день; 5) 

що/ж/до. 

 
015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/їхній; 2) не/вдаха; 3) не/другий; 4) не/меркнучий; 5) не/ми. 

Б: 1) не/наш; 2) не/здара; 3) не/перший; 4) не/вгамовний; 5) не/ти. 

В: 1) не/хтось; 2) не/года; 3) не/десятий; 4) не/самовитий; 5) не/я. 

 
016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/згода, а ворожнеча; 2) не/правда підступна; 3) космічна 

не/вагомість; 4) добро, а не/зло; 5) ні, це не/важко. 

Б: 1) не/порядок, а розгардіяш; 2) важка не/воля; 3) якась 

не/впевненість; 4) не/друг — просто знайомий; 5) нітрохи не/холодно. 

В: 1) не/приязнь, а байдужість; 2) закралася не/довіра; 3) чиясь 

не/вихованість; 4) рух, а не/спокій; 5) ні, не/далеко. 

 
017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/відаючи; 2) не/покоїти; 3) не/виконано; 4) не/повернувшись; 5) 

не/тямлячись. 

Б: 1) не/вагаючись; 2) не/волити; 3) не/зупинено; 4) не/змінивши; 5) 

не/хтувати. 

В: 1) не/поспішаючи; 2) не/притомніти; 3) не/зібрано; 4) не/подумавши; 

5) не/зчутися. 

 
018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/славмо тиранів; 2) від радості не/стямився; 3) щось 

не/здужається; 4) він трохи не/дочуває; 5) не/договорив до кінця. 

Б: 1) не/здужаю підняти; 2) не/покоїться мати; 3) йому 

не/терпеливилося; 4) хтось когось не/долюблює; 5) не досяг мети. 

В: 1) не/стямився і досі; 2) не/здужає дитина; 3) не/навидимо зло; 4) 

сьогодні трохи не/доспав; 5) не/дослухав розмови. 

 
019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 
А: 1) не/позичений розум; 2) досі не/бачений; 3) ніким не полохані; 4) 

не/добудований дім; 5) не/сказані тут слова. 

Б: 1) не/задоволений батько; 2) ніким не/зміряний; 3) досі 

не/завершений; 4) не/виправлена помилка; 5)не/знані ще світи. 



В: 1) не/засіяне поле; 2) ще не/зібраний; 3) нічим не/задоволений; 4) 

не/дочитана книжка; 5) не/довершена досі справа. 

 
020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 
А: 1) у мене не/має зауважень; 2) не/має нічого неможливого; 3) час 

не/має початку; 4) він не/має часу. 

Б: 1) у нього не/має часу; 2) не/має щастя вічного; 3) думка не/має меж; 

4) він не/має можливості. 

В: 1) у нас не/має можливості; 2) не/має між ними злагоди; 3) дорога 

не/має кінця; 4) він не/має сумніву. 

 
021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 
А: 1) будь/ласка; 2) кру/кру!; 3) куку/ріку!; 4) їй/Богу; 5) от/тобі й на. 

Б: 1) на/добаніч; 2) ку/ку!; 3) куд/кудак! 4) їй/право; 5) оце/так. 

В: 1) отим/то й ба; 2) агов/гов!; 3) ба/бах!; 4) їй/бо; 5) до/побачення. 
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002 3, 5               (§ 79) 009 4                 (§85) 016 1, 4, 5      (§90.3-4) 

003 2                   (§ 79) 010 1, 4             (§87.1-2) 017 2, 5          (§91.1-2) 

004 1                   (§ 80) 011 2, 3             (§87.3) 018 1, 5          (§91.2-3) 

005 3, 5               (§ 81) 012 1, 3             (§88) 019 2, 3, 5      (§91.4) 

006 3, 4               (§ 82) 013 2, 4, 5         (§89.1-2) 020 3, 4          (§91.5) 

007 2                   (§ 83) 014 1, 2, 3         (§89.3-4) 021 2, 4          (§92) 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

 
001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 

2 — знак питання; 3 — знак оклику. 
А: 1) Що варті ми без мови рідної 2) Яка неповторна юності пора 3) Що 

вмієте, того не забувайте  

Б: 1) Невже усе уже відкрито 2) Хай живе наша мова чудова 3) Чого не 

вмієте, того навчайтесь 

В: 1) Що є цінніше над свободу 2) Яке це щастя — робити добро 3) 

Міркуйте непоквапно, але дійте рішуче  

 
002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 
А: Тільки мох ріс на тому камені. 

Б: Спортивне змагання тривало майже дві з половиною години. 

В: Варто було б поплавати човном на цьому озері. 

 
003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 



А: 1) Знайшовся олівець. 2) Сіно вже викосили. 3) Мене морозило. 4) 

Що трапилося? 5) Слався, наша юність. 

Б: 1) Передбачається потепління. 2) Жито обмолотили. 3) Мені 

хотілося поговорити. 4) Хто прийшов? 5) Рідне слово, вічно живи. 

В: 1) Пригадалася давня подія. 2) Скло протерли ганчіркою. 3) Його 

вже не чекали. 4) Хто там буде? 5) Радійте весні, поля. 

 
004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 
А: Ми живі, нам треба поспішати. 

Б: Щоб жити, ми повинні працювати.  

В: Дощу нема, день видався чудовий. 

 
005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 

1 — з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 
А: 1) збентежений вкрай; 2) остерегти від небезпеки; 3) присів 

відпочити; 4) чоловік в окулярах.  

Б: 1) промовив з усмішкою; 2) нагрітий сонцем; 3) підвівся неохоче; 4) 

міст через Дніпро. 

В: 1) постукав тричі; 2) розмова про наболіле; 3) розгубився від 

несподіванки; 4) його допомога. 

 
006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного 

речення. 
А: Коли йти опівночі, коли йти в темряві, то здається, що морок, який 

оточує тебе, не звичайний морок, а начебто живий… (Є.Гуцало). 

Б: І з-поміж усіх запахів яскраво пробивається дух кропу, якого 

насушили і зсипали в торбинку, щоб зимою було чим обдурити суп, щоб 

зимою мати зелену страву, яка нагадувала б про літо (Є.Гуцало). 

В: Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпно 

багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із 

народних джерел, що ніколи не замулюються (П.Панч). 

 
007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним 

тоном; 2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 
А: Частина речення після тире вимовляється, як правило, … 

Б: Слова перед двокрапкою вимовляються, як правило, … 

В: Частина речення, виділена парним тире, вимовляється … 

 
008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 
А: 1) Своя сторона кожному мила. 2) Це щастя мати улюблену працю. 

3) Спів мова душі. 4) Дівчина мов калина. 

Б: 1) Київ чудовий за всякої пори. 2) Мудрість найбільший скарб. 3) Це 

обов’язок лікаря лікувати хворих. 4) Голос мов дзвіночок. 



В:1) Земля наша наче розкрита книга. 2) Історія пам’ять віків. 3) Це ж 

чудово пливти Дніпром. 4) Червневі ночі завжди теплі. 

 
009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 
А: 1) Говерла/гора; 2) птах/ворон; 3) буркун/трава; 4) газ/азот; 5) 

гриб/паразит. 

Б: 1) вітер/пустун; 2) трава/полин; 3) Дніпро/ріка; 4) гриб/маслюк; 5) 

заєць/біляк. 

В: 1) льон/довгунець; 2) квітка/нарцис; 3) меч/риба; 4) дерево/сосна; 5) 

Світязь/озеро. 

 
010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

А: Сірим змієм плазує звивистий шлях з гори у долину поміж зеленою 

травою безкрайого степу. 

Б: Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною 

позолотою на білому тілі беріз. 

В: Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в надвечірній 

млі в сумовиту пору листопаду. 

 
011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними 

треба поставити кому. 
А: 1) зніяковілий розгублений юнак; 2) довгий літній день; 3) літній 

залитий сонцем день; 4) бадьорий збуджений настрій; 5) повитий серпанком 

далекий обрій. 

Б: 1) темне всипане зорями небо; 2) рожевий сонячний промінь; 3) 

привітний лагідний голос; 4) тепле лагідне надвечір’я; 5) вкриті снігом високі 

гори. 

В: 1) чиста прозора вода; 2); невидимі підводні скелі; 3) рівний залитий 

сонцем степ; 4) нескінченний безмежний простір; 5) стомлені від безсоння 

голубі очі. 

 
012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 
А: 1) У кутку в кімнаті стояла шафа. 2) Вилізли тіні з-під стріх із-за 

повіток. 3) Далеко в полі гуркотів трактор. 

Б: 1) Тихо після бурі в місячну ніч. 2) В озерах у річках водяться лини. 

3) За селом на пагорбі росла груша. 

В: 1) Понад дорогою за тином росли соняшники. 2) Помаленьку поволі 

минали дні. 3) Високо в небі летять журавлі. 

 
013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, 

що й у завданні 010. 
А: Я живу і борюсь і творю для людей. 

Б: Хвилі ринуть і ридають і здіймаються все вгору. 

В: Моє щастя і ніжність і гнів у пісню я перелив. 



 
014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 
А: 1) мороз чи відлига; 2) і сміх і гріх; 3) і знати і вміти; 4) або сьогодні 

або ніколи; 5) мовчав і тільки всміхався. 

Б: 1) добре або погано; 2) ні сіло ні впало; 3) і пісня і праця; 4) чи так 

чи ніяк; 5) підвівся Орфей і заспівав. 

В: 1) напровесні чи влітку; 2) ні світ ні зоря; 3) і сонце і місяць; 4) або я 

або ти; 5) стояла я і слухала. 

 
015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого 

треба поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру 

“0”. 
А: Всюди росли дерева у дворах, поза хатами, над вулицею. 

Б: Скрізь було червоно на небі, і на узгір’ях, і на горі. 

В: Усе в чеканні поле, і земля, і місяць. 

 
016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, 

які треба виділити комами. 

А: 1) Десь у проваллі шумів потік. 2) Він радо з підскоком побіг 

додому. 3) Там за річкою ішов дощ. 

Б: 1) Далі на південь блищала заплава. 2) Внизу біля підніжжя гори 

тяглися поля. 3) Хмарка біла аж прозора. 

В: 1) За річкою попід лісом паслися коні. 2) Там за горами вже день. 3) 

Учора о десятій годині було затемнення сонця. 

 
017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
А: Усі дерева крім укритих хвоєю скидають листя на зиму. 

Б: Ми всі за винятком Бойчука ходили на екскурсію. 

В: Весь простір окрім високих полонин покривали густі ліси. 

 
018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Літак рушив і пружно погойдуючись поїхав по злітній смузі. 

Б: Дівчина встала і низько вклонившись подякувала людям. 

В: Вітер шарпнувся і підхопивши листок поніс його далі. 

 
019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Засипаний снігом степ мріяв про літо. 

Б: Дрімали огорнуті маревом тополі. 

В: Засіяне вчасно поле має дати добрий врожай. 

 
020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Поля пробуджені сонцем злегка парували. 

Б: Зорі густо посіяні мерехтіли в небі. 

В: Степ оповитий тишею дихав пахощами трав. 



 
021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Досвітні огні переможні урочі прорізали темряву ночі. 

Б: Червоні скелі дикі непевні нависли над нами. 

В: Весняний дощ рівний теплий щедро напував землю. 

 
022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Невблаганний час вічний мандрівник нестримно йде вперед. 

Б: Мій син дзвіночок сміху прокидається вранці. 

В: Білі конвалії весни прапори підводять голівки до сонця. 

 
023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Мій рідний краю благословенний будь! 

Б: Будь навіки славна земле рідна! 

В: Не бушуй даремно синє море! 

 
024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Справді в ріднім краї навіть дим солодкий. 

Б: Мабуть його тоді все-таки не було. 

В: Отже ми принаймні в цьому питанні дійшли згоди. 

 
025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Зійшло сонце і морем неначе доріжка пролягла. 

Б: Зірвався вітер і сосни немовби зітхнули. 

В: Впала роса і на траві неначеб намисто заблищало. 

 
026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: У небі співають жайворонки і гуркочуть літаки.  

Б: Під горою жебоніло джерело й метушилися горобці. 

В: Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 

 
027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Дітям здавалось що вже вечір і що зараз прийде мама. 

Б: Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються. 

В: Ми чекали коли прийде весна і коли можна буде босоніж побігати.  

 
028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Життя немов ріка пливе з минулого в майбутнє. 

Б: Доброта як хліб потрібна людям. 

В: Хмари неначе троянди червоніли на заході. 

 
029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

А: Наука — не пиво/ в рот не наллєш. 

Б: Всім же ясно, навіть дітям/земля велика. 

В: Не кидай іскри в солому/ і сама згорить, і село спалить. 



 
030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

А: Будеш сіяти з сумом/вродить печаль. 

Б: Забудеш рідний край/тобі твій корінь всохне. 

В: Здобудеш освіту/побачиш більше світу. 

 

Листок відповідей (ІХ) 

 

001 2, 3, 1         (§93) 011 1, 3, 4       (§106.1-4) 021 2, 3, 4     (§113.3) 

002 4                 (§94) 012 2               (§106.5) 022 2, 4          (§114) 

003 1, 4             (§95) 013 2, 4           (§107.1) 023 3              (§115) 

004 2, 4, 5         (§96) 014 3, 4           (§107.2-3) 024 1              (§116) 

005 3, 1, 3, 2     (§97) 015 3               (§108) 025 2              (§120.1) 

006 5                 (§98) 016 2, 3           (§109) 026 0            (§120.2-3) 

007 1                (§101) 017 2, 5           (§110) 027 2            (§120.2-4) 

008 2, 3            (§103) 018 3, 5           (§111) 028 1, 3         (§122) 

009 1, 3, 5        (§104) 019 0               (§112) 029 1             (§123.2) 

010 0                (§105) 020 1, 3           (§113.2) 030 2              (§123.3) 

 

І.П.Ющук, 

професор Київського міжнародного університету 

 

Тести з правопису 

(за посібником І.П.Ющука “Практикум з правопису української мови”) 

 

Тести — швидкий і ефективний засіб перевірки знань учнів. Вони 

вигідні, зокрема, й тим, що не потребують великих затрат зусиль учителя під 

час перевірки: у них усе уніфіковано й закодовано цифрами. Перевірку 

виконаних учнями тестів можна здійснювати також за допомогою 

комп’ютера. 

Подані тут тести при підготовці до використання слід розбивати на три 

варіанти: А, Б і В (вони позначені). При цьому завдання залишаються ті самі, 

ті самі будуть і цифрові відповіді, що полегшує перевірку їх. При 

повторному використанні тих самих тестів приклади варто міняти місцями (а 

деякі замінювати іншими), присвоюючи їм інші номери, — тоді зміняться й 

цифрові відповіді. 

Якщо у відповіді до певного завдання учень бодай одну цифру вказав 

неправильно або вказав не всі цифри, така відповідь не зараховується: учень 

цього правила не знає або знає невпевнено. 

Тести прив’язано до “Практикуму з правопису української мови” з тим, 

щоб учень після перевірки міг самостійно з’ясувати кожну свою помилку й 

ліквідувати прогалини в знаннях. Для цього на листку відповідей проти 

кожного із завдань вказано параграф і пункт правила відповідно до того, яке 

мовне явище мається тут на увазі. 



Пропоновані тести розраховані насамперед на учнів 10—11 класів, які 

узагальнюють і відшліфовують свої знання з правопису. 

Ж. “Дивослово”, №№ 1, 2, 3 за 2007 рік. 

 

Увага! Подані нижче тести вже розбиті на варіанти, їх лише треба 

розмножити кожну частину окремо відповідно до кількості учнів у класі. 

Щоб полегшити перевірку виконаних учнями тестів, я даю до них відповіді 

до кожного розділу. 

Щоб унеможливити списування, слова в кожному варіанті можна 

поміняти місцями. Від того зміняться й цифри у відповідях — вони стануть 

різними в різних варіантах. 

 

 

 

 

 
Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант А 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) г ґ д е; 2) з і и ї; 3) л м н о; 4) с т у ф; 5) ч ш щ ь. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) сніп, сніг; 2) горб, горобець; 3) білити, біліти; 4) сонце, сонечко; 5) світання, світанок. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

А: 1) товариство; 2) братство; 3) вчиться; 4) радісний; 5) розжитися. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

А: 1) відзнака; 2) піджива; 3) сиджу; 4) дзбан; 5) загороджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

А: 1) кущ; 2) пласт; 3) щедрий; 4) країна; 5) від’їзд. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

А: 1) праця; 2) різьбяр; 3) зав’язь; 4) м’яч; 5) ясність. 

007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

А: 1) рідня; 2)сузір’я; 3) хазяїн; 4) небокрай; 5) ринь. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

А: 1) побічний; 2) засніжений; 3) замальовка; 4) дощовий; 5) вимріяний. 

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

А: 1) перезимують; 2) в’їжджений; 3) селище; 4) паливо; 5) дрібниця. 

010. Запишіть номери іншомовних слів. 

А: 1) жага; 2) кермо; 3) фарба; 4) тембр; 5) поет. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

А: кіт (Ж,ж)овте (О,о)ко. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: село (В,в)олохів (Я,я)р. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (В,в)ерховна (Р,р)ада України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (С,с)ин (Б,б)ожий. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (М,м) іністерство (Е,е)кономіки України. 



016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

А: 1) юнак; 2) ягня; 3) аероб; 4) тім’я; 5) центр. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

А: 1) підживити; 2) надземний; 3) олія; 4) сиджу; 5) подзвін. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

А: 1) сивобровий; 2) легкокрилий; 3) О.Т.Гончар; 4) поет М.Д.Сом; 5) 12345 кг. 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 

А: 1) ваза; 2) джбан; 3) кришталь; 4) гирло; 5) цинк. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 

А: 1) особа; 2) честь; 3) сила; 4) прудкий; 5) ніжний. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 

А: 1) штрих; 2) плач; 3) магараджа; 4) поріг; 5) шприц. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 

А: 1) бли(з,с)ько; 2) лі(дж,ч)ба; 3) ді(г,х)тяр; 4) жер(д,т)ка; 5) ай(з,с)берг. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 

А: 1) ро(з,с)клад; 2) (з,с)чистити; 3) (з,с)цідити; 4) (з,с)турбований; 5) бе(з,с)турботний. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 

А: 1) соня..ний; 2) міро..ник; 3) ру..ник; 4) міся..но; 5) яє..ня. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 

А: 1) чех; 2) Звенигородка; 3) Симеїз; 4) Балта; 5) Случ. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 

А: 1) Воронеж+ський; 2) Буг+ський; 3) П’тихатк(и)+ський; 4) Сиваш+ський; 5) 

Бахмут+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

А: 1) казан..ський; 2) волин..ський; 3) урал..ський; 4) велетен..ський; 5) генерал..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

А: 1) в’ї..джений; 2) на дорі..ці; 3) бе..журний; 4) бря..чати; 5) абха..ці. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

А: 1) пристрас..ний; 2) пес..ливий; 3) корис..но; 4) контрас..ний; 5) шіс..надцять. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

А: 1) проїз..ний; 2) на тиж..ні; 3) гіган..ський; 4) бряз..нути; 5) у хус..ці. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

А: 1) з, с, л, н, д, т; 2) ц, л, н, ж, д, т, з, с; 3) з, с, д, т, ц, л, н; 4) б, д, т, з, с, ц, л, н; 5) д, т, з, с, 

ц, л, н, р. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

А: 1) Пріс..чин; 2) гір..кий; 3) розповз..ся; 4) учит..ся; 5) у жмен..ці. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

А: 1) промін..чик; 2) різ..бяр; 3) ц..вях; 4) уман..ський; 5) гуцул..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

А: 1) між..ярусний; 2) духм..яний; 3) різдв..яний; 4) жнив..яний; 5) арф..яр. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

А: 1) Х..юстон; 2) дос..є; 3) Тет..яна; 4) монтан..яр; 5) ад..ютант. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

А: 1) знаря(д)я; 2) мі(д)ю; 3) чес(т)ю; 4) Кер(ч)ю; 5) багато поколі(н)ь. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) страй(к)ом; 2) Слова(ч)ина; 3) бо(в)аніти; 4) за(б)ризкати; 5) пі(в)ікна. 



020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) весня(н)ий; 2) казарме(н)ий; 3) незбагне (н)ий; 4) шале(н)о; 5) чаву(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) ту(н)ель; 2) бру(т)о; 3) шо(с)е; 4) е(ф)ект; 5) Са(в)а. 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

А: 1) ст..рати; 2) заст..лати; 3) розд..реться; 4) нап..рати; 5) виб..ремо. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) вел..ч; 2) в..селка; 3) справ..дливий; 4) скат..ртина; 5) поч..нати. 

003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) п..лена; 2) тр..вати; 3) др..жати; 4) к..шеня; 5) п..нал. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пр..вілля; 2) пр..мудрий; 3) пр..в’ялий; 4) пр..подобний; 5) пр..людія. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пал..ця; 2) лич..нько; 3) утвор..ний; 4) мисл..ння; 5) печ..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

А: 1) збер..гати; 2) переш..птуватися; 3) підпер..зати; 4) зач..пити; 5) згр..бати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

А: 1) х..бний; 2) пр..звище; 3) к..п’яток; 4) щ..лина; 5) гр..міти. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) далеч..нь; 2) значущ..сть; 3) буряч..ння; 4) суш..ння; 5) табор..ще. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) реж..м; 2) аз..мут; 3) ласт..к; 4) г..рлянда; 5) с..лікон. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) м..ля; 2) адаж..о; 3) к..шлак; 4) візав..; 5) м..гдаль. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

А: 1) Кр..т; 2) Ш..офок; 3) Ок..нава; 4) Ч..каго; 5) Ват..кан. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) Олдр..дж; 2) П..фагор; 3) Сюец..нь; 4) Ч..нгісхан; 5) Д..дро. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

А: 1) зл..мати; 2) к..миш; 3) х..лява; 4) б..рсук; 5) с..лдат. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

А: 1) з..зуля; 2) чар..вати; 3) груб..ватий; 4) р..зумник; 5) марм..р. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

А: 1) чернетка; 2) чорний; 3) шостий; 4) шестеро; 5) щедрий. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

А: 1) Аляб..єв; 2) Д..яконов; 3) Афанас..єв; 4) Солов..йов; 5) Рум..янцев. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

А: 1) Рад..щев; 2) Баг..ров; 3) П..воваров; 4) Гарш..н; 5) Гагар..н. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

А: 1) Д..ржавін; 2) Писар..в; 3) Серг..єв; 4) Тютч..в; 5) В..тров. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

А: 1) чули (у, в)же; 2) ростуть (у, в)глиб; 3) вітер (у, в)щух; 4) далеко (у, в) лісі; 5) острів (у, 

в) океані. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

А: 1) от тобі (і, й) маєш; 2) море (і, й) степ; 3) ліс (і, й) гори; 4) гори (і, й) долини; 5) почули 

(і, й) побачили. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

А: 1) відображено в фільмі; 2) сталось давно; 3) хтось із них; 4) великі кімнати; 5) зустріли 

б. 

 



ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

А: 1) зимовий; 2) довгий; 3) злам; 4) рукав; 5) морока. 

002. Запишіть номери складних слів. 

А: 1) переоснащений; 2) протиповітряний; 3) водогін; 4) прабатьківщина; 5) своєчасно. 

003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

А: 1) сліпучо/білий; 2) темно/зелений; 3) вічно/зелений; 4) жовто/гарячий; 5) 

північно/кримський. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) кінець/кінцем; 2) більш/менш; 3) один/єдиний; 4) вакуум/апарат; 5) радіо/центр. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) пів/абрикоса; 2) пів/літра; 3) пів/юрти; 4) пів/Лондона; 5) пів/ціни. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

А: 1) 10 метрів; 2) 10 кілограмів; 3) 10 мільярдів; 4) громадянин; 5) 10 копійок. 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

А: Легенький вітерець колише на тому боці річки нескошені трави. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

А: 1) кінь; 2) тінь; 3) поле; 4) доля; 5) теля. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

А: 1) рілля; 2) річ; 3) мідь; 4) ведмідь; 5) панич. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) морж; 2) лоша; 3) палац; 4) ломаччя; 5) площа. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

А: 1) командир; 2) якір; 3) комар; 4) козир; 5) косар. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) зброяр; 2) капіляр; 3) сміттяр; 4) школяр; 5) формуляр. 

007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

А: 1) земля; 2) гривня; 3) суддя; 4) парта; 5) миша. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

А: 1) при братов..; 2) у слов..; 3) під небесам..; 4) багато вуж..в; 5) на Дніпр.. . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

А: 1) дігтяр; 2) столяр; 3) комар; 4) баклага; 5) пляж. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

А: 1) муляр; 2) шприц; 3) свіча; 4) дрібниця; 5) леміш. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

А: 1) перед затишш..м; 2) у коридор..х; 3) крамар..м; 4) на круч..х; 5) з шахтар..ми. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

А: 1) стадіон; 2) ясен; 3) луг; 4) бриль; 5) Казахстан. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

А: 1) Херсон; 2) Париж; 3) Часів Яр; 4) Ніл; 5) Дністер. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

А: 1) почуття; 2) почування; 3) міжгір’я; 4) боярин; 5) солдат. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

А: 1) Гаврилишин; 2) Ковалів; 3) Харків; 4) Турчин; 5) Пушкін. 



016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

А: 1) вінок; 2) луг; 3) Львів; 4) життя; 5) військо. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

А: 1) масть; 2) блакить; 3) річ; 4) нехворощ; 5) скатерть. 

018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

А: 1) Юрій; 2) Григорій; 3) Мефодій; 4) Кость; 5) Назар. 

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: 1) І вставала тоді в дитячій уяві бойова слава козацьких походів. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  

А: 1) братов.. книжки; 2) з найкращ..ми намірами; 3) з далек..х доріг; 4) у вогк..м повітрі; 5) 

гаряч..м літом. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  

А: 1) пахуч..ю; 2) груш..ю; 3) круч..ю; 4) найвищ..ю; 5) давнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) знай наш..х; 2) на ваш..й парті; 3) про всяк..й випадок; 4) із сяюч..м обличчям; 5) при 

перш..й нагоді. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

А: 1) тяжкий; 2) товстий; 3) вузький; 4) короткий; 5) молодий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

А: Алюміній у природі більш …, ніж залізо. 1) поширений; 2) поширеніший. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

А: 1) матуся; 2) Ольга; 3) Таня; 4) Лариса; 5) Надія. 

008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

А: 1) Іван; 2) Василь; 3) Матвій; 4) сторож; 5) муляр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

А: Близько 20 метрів. 1) двадцятьох; 2) двадцяти; 3) двадцять. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

А: 1) сімдесят (Р.); 2) дев’ятсот (Ор.); 3) шістсот (Д.); 4) шістдесят (М.); 5) чотириста (Д.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

А: 1) обидва; 2) двісті; 3) п’ять; 4) шістсот; 5) дев’яносто. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

А: 1) 500; 2) 9; 3) 50; 4) 1000000; 5) 16. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

А: 1) 2-опорний; 2) 2-ярусний; 3) 2-метровий; 4) 2-тисячний; 5) 2-січний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

А: 1) чотири (місяць); 2) дві десяті (метр); 3) три (мільйон) 4) два з половиною (день); 5) 

півтора (кілограм). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

А: Це сталося перед десятим… 1) березня; 2) березнем; 3) березень. 



016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: Вітчизна. Є багато тих доріг, що ведуть до її оселі. Треба шукати їх. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

А: 1) ц..ми днями; 2) ц..єю справою; 3) докладати вс..х зусиль; 4) за вс..ма правилами; 5) за 

ч..єюсь порадою. 

018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

А: 1) аби/який; 2) будь/хто; 3) скільки/небудь; 4) хтозна/кому; 5) де/хто. 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

А: 1) скажіть; 2) розповідаючи; 3) думав; 4) посаджу; 5) прийшов би. 

002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

А: 1) спостерегти; 2) молоти; 3) волокти; 4)товкти; 5) допомагати.  

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) шепотиш; 2) полемо; 3) стоїте; 4) ірже; 5) волочеш. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

А: 1) мож..те; 2) говор..мо; 3) твор..ться; 4) прагн..мо; 5) друж..те. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

А: 1) вчиться   чи ц ц а ; 2) сниться  сни т с а ; 3) вчишся   чи шс а ; 4) в’єшся  вйе с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

А: 1) іти; 2) віддати; 3) бриньчати; 4) вести; 5) відповісти. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) муркотати; 2) скреготіти; 3) захищати; 4) пищати; 5) бігти. 

008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

А: 1) ходити; 2) берегти; 3) вуркотіти; 4) белькотати; 5) завадити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

А: 1) знат..ме; 2) боронит..мете; 3) бач..мо; 4) змокн..ш; 5) знайд..мо. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

А: 1) навчить; 2) розмочіть; 3) летимо; 4) передасте; 5) завершімо. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

А: 1) озвучити; 2) повірити; 3) звузити; 4) відрізати; 5) поправити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

А: 1) скрипучий; 2) радіючий; 3) киплячий; 4) талий; 5) зів’ялий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) в’януч..х трав; 2) на всихаюч..й вербі; 3) працююч..м робітникам; 4) палаюч.. 

вогнища; 5) з любляч..ми людьми. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

А: 1) нескінченний; 2) мурашиний; 3) в’їжджений; 4) нездоланний; 5) розвинутий. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

А: 1) жнива закінчені; 2) погляд прикутий до дверей; 3) дерева побілені. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

А: 1) вірити; 2) молоти; 3) плести; 4) реготіти; 5) зловити. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

А: 1) наступаюч.. війська; 2) ішов співаюч..; 3) димляч.. головешки; 4) радію, стріваюч.. 

день; 5) затихаюч.. звуки. 



018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

А: 1) Іде він, недбало похитується. 2) Як подумаю про це, мені стає лячно. 3) Коли 

виходжу з дому, замикаю двері. 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 
А: 1) згадав навіть торішнє; 2) іти проти течії; 3) вечір або ніч; 4) подався навпростець. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

А: 1) по/новому шляху; 2) промовив по/тиху; 3) тікав по/заячи; 4) розгубився по/первах; 5) 

розійшлися по/доброму. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 
А: 1) на/сухо; 2) в/цілому; 3) по/твоєму; 4) за/молоду; 5) до/пізна. 

004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

А: 1) на/гору круту; 2) в/день тепло; 3) до/щенту; 4)вийшов на/двір; 5) сказав у/голос. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 
А: 1) по/перше; 2) по/двоє; 3) на/четверо; 4) до/завтра; 5) від/коли. 

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 
А: 1) чим/скоріш; 2) все/одно; 3) вранці/рано; 4) віч/на/віч; 5) рік/у/рік. 

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 
А: 1) заввишк..; 2) трич..; 3) верх..; 4) пішк..; 5) розповідаю.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) з/над; 2) по/над; 3) на/прикінці; 4) в/наслідок; 5) з/поза. 

009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 
А: 1) у/купі сміття; 2) наді/мною; 3) уві/сні; 4) став з/боку; 5) на/початку літа. 

010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) бо/ж знаю; 2) та/ж забув; 3) немов/би жартує; 4) дарма/що спізнився; 5) ото/ж міркуй. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) начеб/то; 2) тож/бо; 3) якби/то; 4) але/ж/бо; 5) тоб/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) Що/б не робив, роби добре. 2) Я те/ж був там. 3) Довкола все та/ж картина. 4) Що/б 

жити, треба працювати. 5) Осінь, про/те ще тепло.  

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 
А: 1) он/куди; 2) аяк/же; 3) тільки/що; 4) що/року; 5) аби/як. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 
А: 1) казна/де; 2) отак/то; 3) все/таки; 4) що/дві години; 5) таки/виконав. 

 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/їхній; 2) не/вдаха; 3) не/другий; 4) не/меркнучий; 5) не/ми. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/згода, а ворожнеча; 2) не/правда підступна; 3) космічна не/вагомість; 4) добро, а 

не/зло; 5) ні, це не/важко. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/відаючи; 2) не/покоїти; 3) не/виконано; 4) не/повернувшись; 5) не/тямлячись. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/славмо тиранів; 2) від радості не/стямився; 3) щось не/здужається; 4) він трохи 

не/дочуває; 5) не/договорив до кінця. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 
А: 1) не/позичений розум; 2) досі не/бачений; 3) ніким не полохані; 4) не/добудований дім; 

5) не/сказані тут слова. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 



А: 1) у мене не/має зауважень; 2) не/має нічого неможливого; 3) час не/має початку; 4) він 

не/має часу. 

 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 
А: 1) будь/ласка; 2) кру/кру!; 3) куку/ріку!; 4) їй/Богу; 5) от/тобі й на. 

 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 
А: 1) Що варті ми без мови рідної 2) Яка неповторна юності пора 3) Що вмієте, того не 

забувайте  

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 
А: Тільки мох ріс на тому камені. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 
А: 1) Знайшовся олівець. 2) Сіно вже викосили. 3) Мене морозило. 4) Що трапилося? 5) 

Слався, наша юність. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 
А: Ми живі, нам треба поспішати. 

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 
А: 1) збентежений вкрай; 2) остерегти від небезпеки; 3) присів відпочити; 4) чоловік в 

окулярах.  

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 
А: Коли йти опівночі, коли йти в темряві, то здається, що морок, який оточує тебе, не 

звичайний морок, а начебто живий… (Є.Гуцало). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 
А: Частина речення після тире вимовляється, як правило, … 

008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 
А: 1) Своя сторона кожному мила. 2) Це щастя мати улюблену працю. 3) Спів мова душі. 

4) Дівчина мов калина. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 
А: 1) Говерла/гора; 2) птах/ворон; 3) буркун/трава; 4) газ/азот; 5) гриб/паразит. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

А: Сірим змієм плазує звивистий шлях з гори у долину поміж зеленою травою безкрайого 

степу. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 
А: 1) зніяковілий розгублений юнак; 2) довгий літній день; 3) літній залитий сонцем день; 

4) бадьорий збуджений настрій; 5) повитий серпанком далекий обрій. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 
А: 1) У кутку в кімнаті стояла шафа. 2) Вилізли тіні з-під стріх із-за повіток. 3) Далеко в 

полі гуркотів трактор. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 
А: Я живу і борюсь і творю для людей. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 
А: 1) мороз чи відлига; 2) і сміх і гріх; 3) і знати і вміти; 4) або сьогодні або ніколи; 5) 

мовчав і тільки всміхався. 



015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
А: Всюди росли дерева у дворах, поза хатами, над вулицею. 

016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

А: 1) Десь у проваллі шумів потік. 2) Він радо з підскоком побіг додому. 3) Там за річкою 

ішов дощ. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
А: Усі дерева крім укритих хвоєю скидають листя на зиму. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Літак рушив і пружно погойдуючись поїхав по злітній смузі. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Засипаний снігом степ мріяв про літо. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Поля пробуджені сонцем злегка парували. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Досвітні огні переможні урочі прорізали темряву ночі. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Невблаганний час вічний мандрівник нестримно йде вперед. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Мій рідний краю благословенний будь! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Справді в ріднім краї навіть дим солодкий. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Зійшло сонце і морем неначе доріжка пролягла. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: У небі співають жайворонки і гуркочуть літаки.  

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Дітям здавалось що вже вечір і що зараз прийде мама. 

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Життя немов ріка пливе з минулого в майбутнє. 

029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

А: Наука — не пиво/ в рот не наллєш. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

А: Будеш сіяти з сумом/вродить печаль. 

 

 

 

Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант Б 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) ґ д е є; 2) і и ї й; 3) м н о п; 4) т у ф х; 5) ш щ ь ю. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) стан, став; 2) знаний, знати; 3) полин, поліно; 4) літо, літечко; 5) затишок, затишшя. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

Б: 1) птаство; 2) солдатський; 3) сниться; 4) чесний; 5) безжурний. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

Б: 1) підживити; 2) відзвук; 3) ходжу; 4) дзеркало; 5) посаджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

Б: 1) борщ; 2) тиск; 3) щука; 4) пір’їна; 5) руїна. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

Б: 1) земля; 2) тьмяний; 3) м’якоть; 4) в’юн; 5) єдність. 



007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

Б: 1) кутя; 2) узгір’я; 3) таїна; 4) трамвай; 5) день. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

Б: 1) щорічний; 2) наснажений; 3) опеньок; 4) гущавина; 5) покраяний.  

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

Б: 1) розуміємо; 2) посаджений; 3) горище; 4) марево; 5) крамниця. 

010. Запишіть номери іншомовних слів. 

Б: 1) пустеля; 2) легіт; 3) торф; 4) пункт; 5) океан. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

Б: собака (Ч,ч)орне (В,в)ухо.  

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: вулиця (Я,я)рославів (В,в)ал. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (К,к)абінет (М,м)іністрів України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (С,с)вятий (Д,д)ух. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (М,м) іністерство (Ф,ф)інансів України. 

016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

Б: 1) якір; 2) юшка; 3) оазис; 4) сім’я; 5) вщент. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

Б: 1) віджати; 2) підзвітний; 3) алея; 4)воджу; 5) ґудзик. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

Б: 1) білогривий; 2) землетрус; 3) Р.І.Іваничук; 4) син О.О.Петренка; 5) 12345 км. 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 

Б: 1) цукор; 2) гуща; 3) в’юк; 4) джгут; 5) крихта. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 

Б: 1) зима; 2) тінь; 3); криниця; 4) вузький; 5) радий. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 

Б: 1) пруг; 2) плащ; 3) ґандж; 4) матрац; 5) реп’ях. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 

Б: 1) бри(з,с)ки; 2) моло(д,т)ьба; 3) во(г,х)ко; 4) ні(г,х)ті; 5) во(ґ,к)зал. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 

Б: 1) ро(з,с)сада; 2) (з,с)чесати; 3) (з,с)ціпити; 4) (з,с)кришити; 5) бе(з,с)країй. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 

Б: 1) пшени..ний; 2) торі..ній; 3) двору..ник; 4) сма..но; 5) я..ний. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 

Б: 1) Глеваха; 2) Боярка; 3) Кавказ; 4) Конотоп; 5) Бахмач. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 

Б: 1) Париж+ський; 2) Устилуг+ський; 3) Камчатк(а)+ський; 4) Калуш+ський; 5) 

солдат+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

Б: 1) кубан..ський; 2) кін..ський; 3) сіл..ський; 4) ятран..ський; 5) ангол..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 



Б: 1) ву..чати; 2) прої..джати; 3) кавка..ці; 4) на сте..ці; 5) ро..житися. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

Б: 1) безшелес..но; 2) кіс..лявий; 3) заздріс..ний; 4) шіс..надцять; 5) аген..ство. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

Б: 1) скатер..ка; 2) наїз..ник; 3) аген..ство; 4) блис..нути; 5) невіс..чин. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

Б: 1) з, с, д, ц, л, н; 2) д, т, з, с, ц, ч, л, н; 3) ц, л, н, д, т, з, с; 4) б, д, т, з, с, ц, л, н; 5) д, т, р, з, 

с, ц, л, н. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

Б: 1) святит..ся; 2) підніс..ся; 3) повір..те; 4) нен..чин; 5) у кишен..ці. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

Б: 1) Уман..щина; 2) нян..чити; 3) куз..ня; 4) березан..ський; 5) сіл..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

Б: 1) ластів..ячий; 2) моркв..яний; 3) медв..яний; 4) сурм..яний; 5) перед..ювілейний. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

Б: 1) Ул..яна; 2) бракон..єр; 3) ін..єкція; 4) Лавуаз..є; 5) Рейк..явік. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

Б: 1) блаки(т)ю; 2) зати(ш)я; 3) багато пита(н)ь; 4) Повол(ж)я; 5) снас(т)ю. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) Доне(ч)ина; 2) ві(д)авна; 3) (с)авець; 4) ві(д)окремити; 5) ю(н)ат. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) дерев’я(н)ий; 2) букве(н)ий; 3) нескінче (н)ий; 4) нежда(н)о; 5) щоде(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) те(р)аса; 2) не(т)о; 3) коло(н)а; 4) хо(б)і; 5) Агне(с)а. 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

Б: 1) виб..рати; 2) завм..рати; 3) розст..лити; 4) перет..рати; 5) вит..рти. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) неприм..ренний; 2) дал..ч; 3) крап..лька; 4) струм..ніє; 5) зас..нати. 

003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) вер..дливий; 2) тр..вога; 3) гр..міти; 4) м..нуле; 5) м..даль. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) пр..нада; 2) пр..веселий; 3) пр..мудритися; 4) пр..зирство; 5) пр..тензія. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) житн..ще; 2) стріч..чка; 3) зачин..ний; 4) мар..во; 5) плет..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

Б: 1) остер..гати; 2) обт..сувати; 3) викор..нити; 4) зч..сати; 5) зач..пати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

Б: 1) к..слий; 2) пр..рва; 3) щ..пці; 4) к..птява; 5) тр..вати. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) рішуч..сть; 2) височ..нь; 3) уроч..ще; 4) служ..ння; 5) будяч..ння. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) ш..фер; 2) д..медрол; 3) с..нус; 4) арх..пелаг; 5) лабрадор..т. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) к..нджал; 2) аж  отаж; 3) в..мпел; 4) жалюз..; 5) к..парис. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

Б: 1) Єг..пет; 2) Ч..атурі; 3) Г..ндукуш; 4) Кор..нф; 5) Алж..р. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) К..плінг; 2) Есх..л; 3) Ж..рар; 4) Ц..церон; 5) Шер..дан. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

Б: 1) допом..гати; 2) м..настир; 3) х..зяїн; 4) п..ром; 5) к..зак. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  



Б: 1) к..жух; 2) п..рхати; 3) тепл..ватий; 4) г..лубка; 5) зим..вати. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

Б: 1) четверо; 2) чотири; 3) пшоно; 4) пшениця; 5) жертва. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

Б: 1) Прокоф..єв; 2) Ул..янов; 3) Трет..яков; 4) Вороб..йов; 5) Луб..янцев. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

Б: 1) Нов..ков; 2) М..чурін; 3) Дан..лов; 4) Пущ..н; 5) Т..мірязєв. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

Б: 1) Кузн..цов; 2) Бондар..в; 3) Матв..єв; 4) Ванш..нкін; 5) Ор..хов. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

Б: 1) запитаю (у, в) них; 2) був (у, в)певнений; 3) добрий (у, в)рожай; 4) наші (у, в)чителі; 

5) був (у, в) Одесі. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

Б: 1) мені (і, й) невтямки; 2) сонце (і, й) місяць; 3) степ (і, й) море; 4) вода (і, й) повітря; 5) 

дуже (і, й)мовірно. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

Б: 1) події в світі; 2) далось важко; 3) вітер із заходу; 4) вартовий вийшов; 5) вивчила б. 

 

ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

Б: 1) корисний; 2) новий; 3) згин; 4) юнак; 5) дорога. 

002. Запишіть номери складних слів. 

Б: 1) безперестанний; 2) переповнений; 3) пішохід; 4) попримощувати; 5) горицвіт. 

003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

Б: 1) ніжно/рожевий; 2) сніжно/білий; 3) біло/сніжний; 4) червоно/гарячий; 5) 

південно/китайський. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

Б: 1) одним/один; 2) видимо/невидимо; 3) вряди/годи; 4) віце/президент; 5) 

стерео/апаратура. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

Б: 1) пів/огірка; 2) пів/ящика; 3) пів/відра; 4) пів/Києва; 5) пів/неба. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

Б: 1) 10 грамів; 2) 10 годин; 3) 10 років; 4) 10 мільйонів; 5) наприклад. 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

Б: Місяць, зупинившись на безмежному плесі неба, оглядає степ. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

Б: 1) село; 2) орля; 3) джміль; 4) воля; 5) цвіль. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

Б: 1) коваль; 2) піч; 3) деталь; 4) орач; 5) стаття. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

Б: 1) межа; 2) затишшя; 3) матрац; 4) курча; 5) плащ. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

Б: 1) комісар; 2) псалтир; 3) панцир; 4) Ігор; 5) кобзар. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

Б: 1) кресляр; 2) футляр; 3) вапняр; 4) скляр; 5) циркуляр. 



007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

Б: 1) пісня; 2) мушля; 3) гайдамака; 4) зоря; 5) свиня. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

Б: 1) на конев..; 2) у шаф..; 3) цими дням..; 4) при сестр..; 5) біля гараж..в . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

Б: 1) снігур; 2) тривога; 3) стелаж; 4) муляр; 5) кресляр. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

Б: 1) кварц; 2) ювіляр; 3) кориця; 4) хрущ; 5 алича. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

Б: 1) бібліотекар..м; 2) з кочегар..ми; 3) за димар..ми; 4) у плащ..х; 5) на роздоріжж..х. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

Б: 1) граніт; 2) дуб; 3) ячмінь; 4) курінь; 5) Сибір. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

Б: 1) Лондон; 2) Ужгород; 3) Кам’яний Брід; 4) Дон; 5) Донець. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

Б: 1) партизан; 2) болгарин; 3) сузір’я; 4) верховіття; 5) відкриття. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

Б: 1) Щоголів; 2) Степанишин; 3) Волошин; 4) Чернігів; 5) Лермонтов. 

016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

Б: 1) куток; 2) рух; 3) Київ; 4) повітря; 5) ліжко. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

Б: 1) снасть; 2) ожеледь; 3) далеч; 4) жовч; 5) ненависть. 

018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

Б: 1) Зіновій; 2) Анатоль; 3) Микола; 4); Порфир; 5)Оксент.  

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

Б: 1) У вечірньому небі сонячні промені прориваються із-за темної хмари. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  

Б: 1) у широк..м просторі; 2) співуч..м голосом; 3) тих..х вечорів; 4) сестрин.. зошити; 5) 

чуж..ми руками. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  

Б: 1) свіж..ю; 2) їж..ю; 3) каш..ю; 4) гаряч..ю; 5) вчорашнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

Б: 1) до ваш..х послуг; 2) при так..й погоді; 3) перш..й день; 4) оживаюч..м степом; 5) о 

сьом..й годині. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

Б: 1) важкий; 2) високий; 3) низький; 4) рідкий; 5) солодкий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

Б: Собаки більш …, ніж коти. 1) розвинені; 2) розвиненіші. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

Б: 1) бабуся; 2) Марійка; 3) Настя; 4) Ліза; 5) Євдокія. 



008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

Б: 1) Петро; 2) коваль; 3) Андрій; 4) товариш; 5) столяр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

Б: До 30 кілограмів. 1) тридцятьох; 2) тридцяти; 3) тридцять. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

Б: 1) шістдесят (М.); 2) вісімсот (Ор.); 3) сімсот (Р.); 4) п’ятдесят (Д.); 5) триста (Р.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

Б: 1) два; 2) чотириста; 3) шість; 4) сімсот; 5) сорок. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

Б: 1) 70; 2) 1000000; 3) 900; 4) 19; 5) 6. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

Б: 1) 2-мільйонний; 2) 2-річний; 3) 2-ярусний; 4) 2-атомний; 5) 2-бічний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

Б: 1) три з половиною (місяць); 2) півтора (метр); 3) чотири (брат) 4) два (тиждень); 5) три 

десяті (відсоток). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

Б: Вітаю з двадцять четвертим … 1) серпня; 2) серпнем; 3) серпень. 

016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

Б: Чіпка прислухавсь до її слів, що бентежили його уяву, хоч не завжди розумів їх. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

Б: 1) у ч..їх інтересах; 2) вс..ма силами; 3) на вс..х перехрестях; 4) при ц..й нагоді; 5) при 

ц..х словах. 

018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

Б: 1) де/хто; 2) який/небудь; 3) казна/що; 4) будь/кого; 5) аби/який. 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

Б: 1) поспішай; 2) подумавши; 3) прийшла; 4) напишемо; 5) поїхали б. 

002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

Б: 1) допомогти; 2) завмерти; 3) плести; 4) повзти; 5) виростати. 

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

Б: 1) гоїте; 2) колеться; 3) волочимо; 4) стелеться; 5) борешся. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

Б: 1) теш..мо; 2); див..ться; 3) люб..ш; 4) відкин..те; 5) спіш..мо. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

Б: 1) рветься  рве ц ц а ; 2) в’ється  вйе т с а ; 3) снишся  сни шс а ; 4) гнешся  гне с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

Б: 1) нести; 2) з’їсти; 3) кричати; 4) брати; 5) роздати. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

Б: 1) плюскотати; 2) шепотіти; 3) позичати; 4) мчати; 5) стояти. 



008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

Б: 1) їздити; 2) пекти; 3) цвіркотіти; 4) туркотати; 5) пустити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

Б: 1) говорит..мете; 2) зваж..те; 3) уміт..ме; 4) пиш..мо; 5) піднім..ш. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

Б: 1) мовчимо; 2) вивчімо; 3) озеленить; 4) вивчите; 5) оточіть. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

Б: 1) зважити; 2) насипати; 3) порадити; 4) облишити; 5) приголубити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

Б: 1) летючий; 2) скриплячий; 3) знаючий; 4) гнилий; 5) змоклий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

Б: 1) під лежач..й камінь; 2) у зростаюч..й кількості; 3) завмираюч..ми звуками; 4) синююч.. 

далі; 5) мисляч..х людей. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

Б: 1) тополиний; 2) невблаганний; 3) розбуджений; 4) незнищенний; 5) просунутий. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

Б: 1) хата збудована; 2) хлопці зморені працею; 3) картина закінчена. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

Б: 1) ходити; 2) почистити; 3) гребти; 4) миготіти; 5) колоти. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

Б: 1) блукаюч.. вогні; 2) сидів дрімаюч..; 3) волаюч.. голоси; 4) дивився, не віряч.. очам 

своїм; 5) тануч.. сніги. 

018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

Б: 1) Коли читаєш книги, набираєшся знань. 2) Коли приїду, поговоримо. 3) Сидять хлопці 

й розмовляють. 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 

Б: 1) аж дух забиває; 2) вийшов назустріч нам; 3) знаю, проте мовчу; 4) скоса глянув. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) по/старому руслу; 2) брів по/малу; 3) дощить по/осінньому; 4) говорили по/шепки; 5) 

жартує по/ведмежи. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 

Б: 1) з/далеку; 2) в/середньому; 3) по/нашому; 4) за/темна; 5) на/зовні.  

004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) в/день такий; 2) в/ночі холодно; 3) на/нівець;4) глянув спід/лоба; 5) з/роду не знав. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 

Б: 1) по/друге; 2) по/троє; 3) на/восьмеро; 4) на/потім; 5) за/багато.  

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 

Б: 1) чим/далі; 2) все/рівно; 3) давним/давно; 4) коли/не/коли; 5) раз/у/раз. 

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 

Б: 1) мовчк..; 2) насторож..; 3) трох..; 4) кажуч..; 5) завдовжк.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) з/серед; 2) по/серед; 3) на/зустріч; 4) по/біля; 5) з/поміж. 

009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 

Б: 1) переді/мною; 2) ліг на/бік; 3) з/боку річки; 4) опинився в/середині; 5) в/день такий. 



010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) адже/ж знав; 2) те/ж мені герой; 3) тим/часом як; 4) та/й тільки; 5) то/ж повертайся. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) ніби/то; 2) тому/то; 3) тільки/но; 4) коли/б/то; 5) мовби/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) Все та/ж думка в мене. 2) То/ж будь мудрий. 3) Що/б не сталося —вперед. 4) Та/ж ми 

вже тут були. 5) Поспішай, що/б не запізнитися. 

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 

Б: 1) ледве/що; 2) що/миті; 3) ось/коли; 4) ато/ж; 5) аби/коли. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 

Б: 1) будь/куди; 2) слухай/но; 3) як/небудь; 4) таки/зробив; 5) будь/до кого. 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 

Б: 1) не/наш; 2) не/здара; 3) не/перший; 4) не/вгамовний; 5) не/ти. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

Б: 1) не/порядок, а розгардіяш; 2) важка не/воля; 3) якась не/впевненість; 4) не/друг — 

просто знайомий; 5) нітрохи не/холодно. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 

Б: 1) не/вагаючись; 2) не/волити; 3) не/зупинено; 4) не/змінивши; 5) не/хтувати. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

Б: 1) не/здужаю підняти; 2) не/покоїться мати; 3) йому не/терпеливилося; 4) хтось когось 

не/долюблює; 5) не досяг мети. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 

Б: 1) не/задоволений батько; 2) ніким не/зміряний; 3) досі не/завершений; 4) не/виправлена 

помилка; 5)не/знані ще світи. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 

Б: 1) у нього не/має часу; 2) не/має щастя вічного; 3) думка не/має меж; 4) він не/має 

можливості. 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 

Б: 1) на/добаніч; 2) ку/ку!; 3) куд/кудак! 4) їй/право 5) оце/так. 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 

Б: 1) Невже усе уже відкрито 2) Хай живе наша мова чудова 3) Чого не вмієте, того 

навчайтесь 

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 

Б: Спортивне змагання тривало майже дві з половиною години. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 

Б: 1) Передбачається потепління. 2) Жито обмолотили. 3) Мені хотілося поговорити. 4) 

Хто прийшов? 5) Рідне слово, вічно живи. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 

Б: Щоб жити, ми повинні працювати.  

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 

Б: 1) промовив з усмішкою; 2) нагрітий сонцем; 3) підвівся неохоче; 4) міст через Дніпро. 

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 

Б: І з-поміж усіх запахів яскраво пробивається дух кропу, якого насушили і зсипали в 

торбинку, щоб зимою було чим обдурити суп, щоб зимою мати зелену страву, яка нагадувала б 

про літо (Є.Гуцало). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 

Б: Слова перед двокрапкою вимовляються, як правило, … 



008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 

Б: 1) Київ чудовий за всякої пори. 2) Мудрість найбільший скарб. 3) Це обов’язок лікаря 

лікувати хворих. 4) Голос мов дзвіночок. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 

Б: 1) вітер/пустун; 2) трава/полин; 3) Дніпро/ріка; 4) гриб/маслюк; 5) заєць/біляк. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною позолотою на білому тілі 

беріз. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 

Б: 1) темне всипане зорями небо; 2) рожевий сонячний промінь; 3) привітний лагідний 

голос; 4) тепле лагідне надвечір’я; 5) вкриті снігом високі гори. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 

Б: 1) Тихо після бурі в місячну ніч. 2) В озерах у річках водяться лини. 3) За селом на 

пагорбі росла груша. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 

Б: Хвилі ринуть і ридають і здіймаються все вгору. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 

Б: 1) добре або погано; 2) ні сіло ні впало; 3) і пісня і праця; 4) чи так чи ніяк; 5) підвівся 

Орфей і заспівав. 

015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Скрізь було червоно на небі, і на узгір’ях, і на горі. 

016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

Б: 1) Далі на південь блищала заплава. 2) Внизу біля підніжжя гори тяглися поля. 3) 

Хмарка біла аж прозора. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Ми всі за винятком Бойчука ходили на екскурсію. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Дівчина встала і низько вклонившись подякувала людям. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Дрімали огорнуті маревом тополі. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Зорі густо посіяні мерехтіли в небі. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Червоні скелі дикі непевні нависли над нами. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Мій син дзвіночок сміху прокидається вранці. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Будь навіки славна земле рідна! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Мабуть його тоді все-таки не було. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Зірвався вітер і сосни немовби зітхнули. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Під горою жебоніло джерело й метушилися горобці. 

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються. 

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Доброта як хліб потрібна людям. 



029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

Б: Всім же ясно, навіть дітям/земля велика. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

Б: Забудеш рідний край/тобі твій корінь всохне. 

 

 

 

Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант В 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) д е є ж; 2) і й ї к; 3) н о п р; 4) у ф х ц; 5) щ ь ю я. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) пліт, плід; 2) синій, синь; 3) чорнило, чорніти; 4) віконце, віконечко; 5) зранку, 

зрання. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

В: 1) козацтво; 2) шістнадцять; 3) робиться; 4) корисний; 5) розжарений. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

В: 1) надзвичайний; 2) віджилий; 3) воджу; 4) дзвін; 5) охолоджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

В: 1) плащ; 2) блиск; 3) щогла; 4) поїзд; 5) в’їдливий. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

В: 1) пісня; 2) нянька; 3) пам’ять; 4) ім’я; 5) ялівець  

007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

В: 1) вулиця; 2) подвір’я; 3) вибоїна; 4) розмай; 5) кінь. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

В: 1) перелітний; 2) прекрасний; 3) польовий; 4) вимощений; 5) окраєць. 

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

В: 1) працюєте; 2) сходжений; 3) днище; 4) морозиво; 5) скарбниця. 

010. Запишіть номери іншомовних слів. 

В: 1) околот; 2) сторчак; 3) графік; 4) центр; 5) ідеал. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

В: корова (Б,б)іла (З,з)ірка. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: сузір’я (М,м)алий (В,в)із. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (К,к)онституційний (С,с)уд України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (М,м)ати (Б,б)ожа. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (М,м) іністерство (К,к)ультури України. 

016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

В: 1) їжак; 2) юрба; 3) аура; 4) вим’я; 5) вздовж. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

В: 1) піджовтити; 2) відзив; 3) Азія; 4) годжусь; 5) надзьобати. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

В: 1) тихоплинний; 2) чорнобривий; 3) А.О.Ткаченко; 4) дід Т.Г.Шевченка; 5) 12345 хв. 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 



001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 
В: 1) круча; 2) джура; 3) цівка; 4) гроно; 5) в’язь. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 
В: 1) основа; 2) мідь; 3) краса; 4) стрункий; 5) чесний. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 
В: 1) плац; 2) книш; 3) сиджу; 4) птах; 5) стяг. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 
В: 1) хо(д,т)ьба; 2) про(з,с)ьба; 3) ле(г,х)ко; 4) кі(г,х)ті; 5) фу(д,т)бол. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 
В: 1) ро(з,с)чин; 2) (з,с)чавити; 3) (з,с)цементувати; 4) (з,с)пекти; 5) бе(з,с)пека. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 
В: 1) моло..ний; 2) ру..ниця; 3) соня..ник; 4) соня..но; 5) залізни..ний. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 
В: 1) Волноваха; 2) Димерка; 3) француз; 4) Свалява; 5) Гадяч. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 
В: 1) Збараж+ський; 2) варяг+ський; 3) Чукотк(а)+ський; 4) Добруш+ський; 5) 

Скалат+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

В: 1) уман..ський; 2) прип’ят..ський; 3) адмірал..ський; 4) оболон..ський; 5) арал..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

В: 1) дзи..чати; 2) у кни..ці; 3) кавка..ці; 4) ї..джу; 5) бе..жальний. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

В: 1) швидкіс..ний; 2) шіс..надцятий; 3) кількіс..ний; 4) компос..ний; 5) хвас..ливий. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

В: 1) тиж..невий; 2) об’їз..ний; 3) протестан..ський; 4) тис..нути; 5) у пус..ці. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

В: 1) ц, л, н, д, т, с; 2) д, т, з, с, ш, ц, л, н; 3) з, с, ц, л, н, д, т; 4) б, д, т, з, с, ц, ч, л, н; 5) д, т, з, 

с, ц, р, л, н. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

В: 1) у скрин..ці; 2) у лар..ку; 3) розріс..ся; 4) дон..чин; 5) годит..ся. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

В: 1) безбат..ченко; 2) брин..чати; 3) лаз..ня; 4) прип’ят..ський; 5) інгул..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

В: 1) торф..яний; 2) рутв..яний; 3) мавп..ячий; 4) риб..ячий; 5) між..ядерний. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

В: 1) кон..юнктура; 2) порт..єра; 3) Джок..якарта; 4) він..єтка; 5) Кас..ян. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

В: 1) коло(с)я; 2) ма(з)ю; 3) скатер(т)ю; 4) багато столі(т)ь; 5) жов(ч)ю. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) бе(з)ахисний; 2) Вінни(ч)ина; 3) (л)яний; 4) пі(д)охотити; 5) місь(к)ом. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) олов’я(н)ий; 2) пореформе(н)ий; 3) недоторка (н)ий; 4) скаже(н)о; 5) лату(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) о(п)онент; 2) то(н)а; 3) анте(н)а; 4) гру(п)а; 5)Кири(л)о. 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

В: 1) прост..рати; 2) підп..рати; 3) розб..ремося; 4) розд..рати; 5) заст..лити. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) сп..нити; 2) д..рев’яний; 3) хвил..чка; 4) пром..нистий; 5) прор..вати.  



003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) п..лехатий; 2) бр..ніти; 3) кр..ниця; 4) п..ріг; 5) б..тон. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) пр..лука; 2) пр..дивний; 3) пр..старкуватий; 4) пр..велебний; 5) пр..парат. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) сел..ще; 2) смуж..чка; 3)залиш..ний; 4) зверн..ння; 5) мереж..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

В: 1) зач..сувати; 2) остер..гати; 3) заст..бнути; 4) згр..бти; 5) вип..кати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

В: 1) щ..рий; 2) пр..звисько; 3) х..трість; 4) г..рник; 5) др..жати. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) свіж..сть; 2) ворож..ння; 3) лопуш..ння; 4) широч..нь; 5) верш..на. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) такс..ст; 2)т..роксин; 3) каз..но; 4) х..тон; 5) ч..нара. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) граф..н; 2) пр..оритет; 3) к..сет; 4) попур..; 5) б..нт. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

В: 1) Міч..ган; 2) Г..малаї; 3) Ж..у (річка); 4) Мадр..д; 5) Мекс..ка. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) Еп..кур; 2) Гр..г; 3) Ш..ллер; 4) Яоц..н; 5) Лесс..нг. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

В: 1) заг..няти; 2) сл..в’яни; 3) к..чан; 4) п..гон; 5) кр..хмаль. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

В: 1) л..пух; 2) вор..шити; 3) торг..вати; 4) к..зуля; 5) біл..ватий. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

В: 1) вечеря; 2) вечори; 3) жонатий; 4) женитися; 5) печера. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

В: 1) Зинов..єв; 2) Ігнат..єв; 3) Кас..янов; 4) Мурав..йов; 5) Лук..янов. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

В: 1) Крут..кова; 2) Нік..тін; 3) Т..хомиров; 4) Ш..шкін; 5) Фонв..зін. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

В: 1) Оз..ров; 2) Андр..єв; 3) Аг..єв; 4) Ж..лябов; 5) Р..пін. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

В: 1) були (у, в) мене; 2) день (у, в) день; 3) кинулись (у, в)розтіч; 4) вірю (у, в) 

справедливість; 5) жив (у, в) Умані. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

В: 1) так би (і, й) сказав; 2) хлопці (і, й) дівчата; 3) день (і, й) ніч; 4) стежки (і, й) дороги; 5) 

швидко (і, й)де. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

В: 1) риба в воді; 2) зійшлись разом; 3) вийшов із саду; 4) глибока калюжа; 5) хотілося б. 

 

ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

В: 1) близький; 2) тихий; 3) сплав; 4) бігун; 5) ворона. 

002. Запишіть номери складних слів. 

В: 1) протипроменевий; 2) позаслужбовий; 3) птахолов; 4) поневіряння; 5) козеріг. 

003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

В: 1) темно/синій; 2) машинно/тракторний; 3) машино/будівний; 4) глухо/німий; 5) 

західно/український. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

В: 1) раз/у/раз; 2) рано/вранці; 3) сам/один; 4) прем’єр/міністр; 5) гідро/механіка. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 



В: 1) пів/яблука; 2) пів/аршина; 3) пів/правда; 4) пів/Харкова; 5) пів/року. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

В: 1) 10 хвилин; 2) 10 міліметрів; 3) область; 4) 10 гривень; 5) 10 тисяч. 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

В: Лелеки на високому стовбурі в’яза мостять гніздо. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

В: 1) день; 2) лінь; 3) знання; 4) ягня; 5) скриня. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

В: 1) кукіль; 2) сіль; 3) ніч; 4) земля; 5) родич. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

В: 1) дощ; 2) коліща; 3) збіжжя; 4) шприц; 5) груша. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

В: 1) долар; 2) вівчар; 3) касир; 4) богатир; 5) єгер. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

В: 1) цегляр; 2) екземпляр; 3) картяр; 4) ковзаняр; 5) окуляр. 

007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

В: 1) сотня; 2) петля; 3) ніздря; 4) липа; 5) воша. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

В: 1) у мов..; 2) на папер..; 3) з товаришам..; 4) гніздо чиж..в; 5) сказав другов.. . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

В: 1) гараж; 2) ювіляр; 3) тесляр; 4) смуга; 5) хабар. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

В: 1) столяр; 2) абзац; 3) стриж; 4) душа; 5) теплиця. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

В: 1) з сухар..ми; 2) у долар..х; 3) у коментар..х; 4) снігур..м; 5) на узвишш..х. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

В: 1) прогрес; 2) рояль; 3) завод; 4) кілограм; 5) Іран. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

В: 1) Конотоп; 2) Будапешт; 3) Красний Лиман; 4) Буг; 5) Ташлик. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

В: 1) подвір’я; 2) обличчя; 3) життя; 4) татарин; 5) кілограм. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

В: 1) Глібов; 2) Ковалишин; 3) Сербин; 4) Львів; 5) Пришвін. 

016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

В: 1) сік; 2) поріг; 3); Харків; 4) дерево; 5) горнятко. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

В: 1) користь; 2) папороть; 3) Січ; 4) Керч; 5) мудрість. 

018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

В: 1) Аркадій; 2) Олекса; 3) Георгій; 4) Василь; 5) Протас. 

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 



001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

В: 1) У тихій воді відбилися розложисті верби з правого берега. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  
В: 1) мамин.. руки; 2) сух..х дров; 3) родюч..м чорноземом; 4) у глух..м куті; 5) погож..ми 

днями. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  
В: 1) дрімуч..ю; 2) пущ..ю; 3) тиш..ю; 4) найглухіш..ю; 5) пізнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

В: 1) так..х дерев; 2)у наш..й школі; 3) згасаюч..й день; 4) перш..м чином; 5) у так..й справі. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

В: 1) близький; 2) красивий; 3) дужий; 4) багатий; 5) гладкий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

В: Субтропічний клімат більш …, ніж помірний. 1) сухий; 2) сухіший. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

В: 1) Олеся; 2) свекруха; 3) Галя; 4) Раїса; 5) Марія. 

008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

В: 1) Степан; 2) бородань; 3) Валерій; 4) Лукаш; 5) ювіляр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

В: Протягом 20 днів. 1) двадцять; 2) двадцяти; 3) двадцятьох. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

В: 1) п’ятдесят (Д.); 2) сімсот (Ор.); 3) п’ятсот (М.); 4) вісімдесят (Р.) 5) двісті (Д.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

В: 1) чотири; 2) кількасот; 3) сім; 4) п’ятсот; 5) сто. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

В: 1) 60; 2) 15; 3) 600; 4) 5; 5) 1000000. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

В: 1) 2-сотий; 2) 2-поверховий; 3) 2-годинний; 4) 2-осьовий; 5) 2-ярусний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

В: 1) два (мільярд); 2) півтора (відсоток); 3) чотири (день); 4) три з половиною (тиждень); 

5) чотири десяті (кілограм). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

В: Між початком року і п’ятнадцятим… 1) лютого; 2) лютим; 3) лютий. 

016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

В: Того дощу, що випав на його ниву, було мало, треба було поливати її. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

В: 1) всупереч ц..м прогнозам; 2) у ц..м світі; 3) по вс..х дорогах; 4) ус..м людям; 5) на 

ч..юсь думку. 

018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

В: 1) аби/чий; 2) хтозна/який; 3) кому/небудь; 4) казна/якого; 5) де/який. 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

В: 1) шануймося; 2) закінчивши; 3) вивчили; 4) попрацюєш; 5) зберегла б. 



002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

В: 1) втекти; 2) побороти; ) 3) рости; 4) ревти; 5) переносити. 

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) шепотиш; 2) полемо; 3) стоїте; 4) ірже; 5) волочеш. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

В: 1) колиш..ться; 2) мовч..те; 3) сид..мо; 4) поверн..ш; 5) тіш..шся. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

В: 1) гнеться  гне ц ц а ; 2) б’ється  бйе т с а ; 3) б’єшся  бйе шс а ; 4) пнешся  пне с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

В: 1) везти; 2) продати; 3) тремтіти; 4) рвати; 5) поїсти. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

В: 1) свистати; 2) реготіти; 3) вважати; 4) держати; 5) боятися. 

008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

В: 1) платити; 2) писати; 3) булькотіти; 4) цокотати; 5) захистити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

В: 1) належ..мо; 2) ждат..ме; 3) носит..мете; 4) кин..ш; 5) ор..мо. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

В: 1) зворушить; 2) поспішіть; 3) сушимо; 4) розкажете; 5) дружімо. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

В: 1) озвучити; 2) ударити; 3) глянути; 4) помножити; 5) відставити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

В: 1) кипучий; 2) працюючий; 3) сидячий; 4) стиглий; 5) посивілий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

В: 1) на квітуюч..х луках; 2) на несуч..й поверхні; 3) затихаюч..й гомін; 4) зеленіюч.. поля; 

5) танцююч..ми тінями. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

В: 1) недоторканний; 2) неоціненний; 3) доглянутий; 4) журавлиний; 5) збентежений. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

В: 1) план накреслений; 2) у нього увага розсіяна; 3) трава скошена. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

В: 1) тріскотіти; 2) стерегти; 3) полоти; 4) сидіти; 5) прибігти. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

В: 1) літаюч.. планери; 2) думав не поспішаюч..; 3) тремтяч.. тіні; 4) долаюч.. помилки, 

ідімо до істини; 5) палаюч.. вогнища. 

018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

В: 1) Він говорить й усміхається. 2) Коли матиму час, поміркуємо про це. 3) Як втомлюся, 

дивлюся телевізор. 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 
В: 1) минув майже рік; 2) садок біля хати; 3) було та загуло; 4) ступив наперед. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

В: 1) по/осінньому полю; 2) говорив по/просту; 3) почав по/діловому; 4) зупинився 

по/близу; 5) виє по/вовчи. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 
В: 1) від/давна; 2) в/основному; 3) по/їхньому; 4) на/ліво; 5) до/чиста. 



004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

В: 1) уві/сні приснилось; 2) вбіг з/надвору; 3) у/щерть; 4) на/силу підвівся; 5) в/горі —небо. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 
В: 1) по/третє; 2) по/одному; 3) на/троє; 4) на/відмінно; 5) від/тепер. 

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 
В: 1) як/раз; 2) тим/часом; 3) врешті/решт; 4) де/не/де; 5) кінець/кінцем.  

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 
В: 1) залюбк..; 2) двіч..; 3) завширшк..; 4) навкруг..; 5) нехотяч.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 
В: 1) з/ під; 2) по/під; 3) за/для; 4) у/слід; 5) з/посеред. 

009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 
В: 1) піді/мною; 2) в/день народження; 3)в/глиб лісу; 4) моя хата с/краю; 5) до/дому 

рідного. 

010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
В: 1) коли/б знаття; 2) то/ж не спи; 3) не/зважаючи на те що; 4) хоч/би й завірюха; 5) та/ж 

пам’ятаю. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 
В: 1) немовби/то; 2) тим/то; 3) отож/бо; 4) якби/ж/то; 5) цеб/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
В: 1) Та то/ж було давно. 2) Що/б вам добре велося. 3) Мови про/те не було. 4) Часу мало, 

то/ж поспішай. 5) Тісно, за/те не холодно. 

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 
В: 1) он/який; 2) аби/де; 3) поки/що; 4) що/дня; 5) авже/ж. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 
В: 1) хтозна/як, 2) прийшов/таки; 3) екс/чемпіон; 4) що/другий день; 5) що/ж/до. 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 

В: 1) не/хтось; 2) не/года; 3) не/десятий; 4) не/самовитий; 5) не/я. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

В: 1) не/приязнь, а байдужість; 2) закралася не/довіра; 3) чиясь не/вихованість; 4) рух, а 

не/спокій; 5) ні, не/далеко. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 
В: 1) не/поспішаючи; 2) не/притомніти; 3) не/зібрано; 4) не/подумавши; 5) не/зчутися. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

В: 1) не/стямився і досі; 2) не/здужає дитина; 3) не/навидимо зло; 4) сьогодні трохи 

не/доспав; 5) не/дослухав розмови. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 
В: 1) не/засіяне поле; 2) ще не/зібраний; 3) нічим не/задоволений; 4) не/дочитана книжка; 

5) не/довершена досі справа. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 
В: 1) у нас не/має можливості; 2) не/має між ними злагоди; 3) дорога не/має кінця; 4) він 

не/має сумніву. 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 
В: 1) отим/то й ба; 2) агов/гов!; 3) ба/бах!; 4) їй/бо; 5) до/побачення. 

 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 
В: 1) Що є цінніше над свободу 2) Яке це щастя — робити добро 3) Міркуйте непоквапно, 

але дійте рішуче  

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 



В: Варто було б поплавати човном на цьому озері. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 
В: 1) Пригадалася давня подія. 2) Скло протерли ганчіркою. 3) Його вже не чекали. 4) Хто 

там буде? 5) Радійте весні, поля. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 
В: Дощу нема, день видався чудовий. 

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 
В: 1) постукав тричі; 2) розмова про наболіле; 3) розгубився від несподіванки; 4) його 

допомога. 

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 
В: Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпно багата й гарна, яка 

виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються 

(П.Панч). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 
В: Частина речення, виділена парним тире, вимовляється … 

008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 
В:1) Земля наша наче розкрита книга. 2) Історія пам’ять віків. 3) Це ж чудово пливти 

Дніпром. 4) Червневі ночі завжди теплі. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 
В: 1) льон/довгунець; 2) квітка/нарцис; 3) меч/риба; 4) дерево/сосна; 5) Світязь/озеро. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

В: Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в надвечірній млі в сумовиту пору 

листопаду. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 
В: 1) чиста прозора вода; 2); невидимі підводні скелі; 3) рівний залитий сонцем степ; 4) 

нескінченний безмежний простір; 5) стомлені від безсоння голубі очі. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 
В: 1) Понад дорогою за тином росли соняшники. 2) Помаленьку поволі минали дні. 3) 

Високо в небі летять журавлі. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 
В: Моє щастя і ніжність і гнів у пісню я перелив. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 
В: 1) напровесні чи влітку; 2) ні світ ні зоря; 3) і сонце і місяць; 4) або я або ти; 5) стояла я і 

слухала. 

015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
В: Усе в чеканні поле, і земля, і місяць. 

016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

В: 1) За річкою попід лісом паслися коні. 2) Там за горами вже день. 3) Учора о десятій 

годині було затемнення сонця. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
В: Весь простір окрім високих полонин покривали густі ліси. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Вітер шарпнувся і підхопивши листок поніс його далі. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Засіяне вчасно поле має дати добрий врожай. 



020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Степ оповитий тишею дихав пахощами трав. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Весняний дощ рівний теплий щедро напував землю. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Білі конвалії весни прапори підводять голівки до сонця. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Не бушуй даремно синє море! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Отже ми принаймні в цьому питанні дійшли згоди. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Впала роса і на траві неначеб намисто заблищало. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Ми чекали коли прийде весна і коли можна буде босоніж побігати.  

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Хмари неначе троянди червоніли на заході. 

029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

В: Не кидай іскри в солому/ і сама згорить, і село спалить. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

В: Здобудеш освіту/побачиш більше світу. 

 

 

 

 

Для учнів! 
 

Відповіді до тестів за “Практикумом з правопису української мови” 

учня _ _ _класу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  варіант_ _  

Листок відповідей (І) 

001                  (§ 1. 1) 007                      (§ 4. 1) 013                      (§ 6. 2г) 

002                  (§ 1. 3) 008                      (§ 4. 2) 014                      (§ 6. 2ґ) 

003                  (§ 2. 2) 009                  (§ 4. 3, 4) 015                        (§ 6. 3) 

004                  (§ 3. 1) 010                   (§ 5. 1-7) 016                        (§ 7. 1) 

005                  (§ 3. 2) 011                    (§ 6. 2б) 017                        (§ 7. 2) 

006              (§ 3. 3, 4) 012                    (§ 6. 2в) 018                     (§ 7. 3-4) 

 

Листок відповідей (ІІ) 

001                       (§ 8.1) 008                (§ 12.2-3) 015                   (§ 16.3) 

002                       (§ 8.2) 009                   (§ 12.4) 016                      (§ 17) 

003                       (§ 8.2) 010                      (§ 13) 017                      (§ 18) 

004                          (§ 9) 011                   (§ 14.1) 018                      (§ 20) 

005                        (§ 10) 012                 (§ 14.2-4) 019                      (§ 21) 

006                        (§ 11) 013                      (§ 15) 020                      (§ 22) 

007                     (§ 12.1) 014             (§ 16;1-2,4) 021                      (§ 23) 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

001                        (§ 25) 008                       (§ 32) 015                      (§ 36) 



002                 (§ 26. 1-3) 009               (§ 33. 1, 3) 016                   (§ 37.0) 

003                 (§ 26. 4-6) 010               (§ 33. 1, 3) 017               (§ 37. 1-2) 

004                        (§ 27) 011               (§ 33. 2, 3) 018               (§ 37. 3-4) 

005                        (§ 28) 012               (§ 33. 2, 3) 019              (§ 38. 1, 3) 

006                        (§ 29) 013                       (§ 34) 020              (§ 38. 1, 3) 

007                 (§§ 30-31) 014                       (§ 35) 021              (§§ 39, 40) 

 

Листок відповідей (ІV) 

001                         (§ 4) 003                  (§ 43. 1-3) 005                      (§ 44) 

002                       (§ 41) 004                  (§ 43. 4-5) 006                      (§ 45) 

 

Листок відповідей (V) 

001                       (§ 46) 007                      (§ 48.1) 013                (§ 51.3-4) 

002                    (§ 47.1) 008                   (§ 49.1-2) 014                      (§ 52) 

003                    (§ 47.1) 009                   (§ 49.3-4) 015                   (§ 53.1) 

004                    (§ 47.2) 010                      (§ 50.1) 016                   (§ 53.3) 

005                    (§ 47.3) 011                      (§ 50.2) 017                      (§ 54) 

006                    (§ 47.4) 012                  (§ 51. 1-2) 018                      (§ 55) 

 

 

 

Листок відповідей (VІ) 

001                        (§56) 007                       (§61.1) 013                 (§63.2-3) 

002                        (§57) 008                       (§61.2) 014                 (§64.1-3) 

003                        (§58) 009                       (§62.2) 015                    (§64.4) 

004                        (§59) 010                          (§62) 016                       (§65) 

005                  (§60.1-4) 011                          (§62) 017                    (§65.3) 

006                  (§60.5-6) 012                       (§63.1) 018                    (§65.4) 

 

Листок відповідей (VІІ) 

001                       (§ 67) 007                         (§ 70) 013                   (§ 74.3) 

002                    (§ 68.2) 008                         (§ 71) 014                      (§ 75) 

003                    (§ 69.0) 009                         (§ 72) 015                      (§ 76) 

004                 (§ 69.1-2) 010                      (§ 73.1) 016                   (§ 77.1) 

005                    (§ 69.3) 011                      (§ 73.2) 017                   (§ 77.2) 

006                    (§ 69.5) 012                   (§ 74.1-2) 018                   (§ 77.4) 

 

Листок відповідей (VІІІ) 

001                       (§ 78) 008                          (§84) 015                 (§90.1-2) 

002                       (§ 79) 009                          (§85) 016                 (§90.3-4) 

003                       (§ 79) 010                    (§87.1-2) 017                 (§91.1-2) 

004                       (§ 80) 011                       (§87.3) 018                 (§91.2-3) 

005                       (§ 81) 012                          (§88) 019                    (§91.4) 

006                       (§ 82) 013                    (§89.1-2) 020                    (§91.5) 



007                       (§ 83) 014                    (§89.3-4) 021                       (§92) 

 

Листок відповідей (ІХ) 

001                        (§93) 011                  (§106.1-4) 021                  (§113.3) 

002                        (§94) 012                     (§106.5) 022                     (§114) 

003                        (§95) 013                     (§107.1) 023                     (§115) 

004                        (§96) 014                  (§107.2-3) 024                     (§116) 

005                        (§97) 015                        (§108) 025                  (§120.1) 

006                        (§98) 016                        (§109) 026               (§120.2-3) 

007                      (§101) 017                        (§110) 027               (§120.2-4) 

008                      (§103) 018                        (§111) 028                     (§122) 

009                      (§104) 019                        (§112) 029                  (§123.2) 

010                      (§105) 020                     (§113.2) 030                  (§123.3) 

 

 

Для вчителя! 

Відповіді до тестів усіх трьох варіантів А, Б, В (однакові) 

Листок відповідей (І) 

001 2           (§ 1. 1) 007 1, 2, 4, 5   (§ 4. 1) 013 4                 (§ 6. 2г) 

002 1, 4       (§ 1. 3) 008 2, 4, 5       (§ 4. 2) 014 4                 (§ 6. 2ґ) 

003 2, 3, 5   (§ 2. 2) 009 1, 2, 4       (§ 4. 3, 4) 015 2                 (§ 6. 3) 

004 3, 4, 5   (§ 3. 1) 010 3, 4, 5       (§ 5. 1-7) 016 1, 5             (§ 7. 1) 

005 2           (§ 3. 2) 011 4               (§ 6. 2б) 017 4, 5             (§ 7. 2) 

006 4           (§ 3. 3, 4) 012 4               (§ 6. 2в) 018 2, 3             (§ 7. 3-4) 

 

Листок відповідей (ІІ) 

001 2, 4              (§ 8.1) 008 1, 2, 4     (§ 12.2-3) 015 2, 5            (§ 16.3) 

002 2, 3, 5          (§ 8.2) 009 3, 5          (§ 12.4) 016 1, 4, 5         (§ 17) 

003 2, 3              (§ 8.2) 010 1, 2, 4      (§ 13) 017 2, 4……….(§ 18) 

004 1, 3, 4          (§ 9) 011 2, 4, 5      (§ 14.1) 018 1, 2             (§ 20) 

005 4                  (§ 10) 012 3, 5          (§ 14.2-4) 019 1, 2, 3, 5     (§ 21) 

006 2, 3              (§ 11) 013 3              (§ 15) 020 3, 5              (§ 22) 

007 2, 4              (§ 12.1) 014 1, 4, 5   (§ 16;1-2,4) 021 2                  (§ 23) 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

001 3, 5          (§ 25) 008 1, 2, 4   (§ 32) 015 2, 3       (§ 36) 

002 2, 3, 4      (§ 26. 1-3) 009 4            (§ 33. 1, 3) 016 1, 5       (§ 37.0) 

003 1, 5          (§ 26. 4-6) 010 2, 4        (§ 33. 1, 3) 017 2, 5        (§ 37. 1-2) 

004 2, 4, 5      (§ 27) 011 2, 3        (§ 33. 2, 3) 018 1, 2, 4    (§ 37. 3-4) 

005 2, 3, 4      (§ 28) 012 1, 2, 5    (§ 33. 2, 3) 019 2, 3       (§ 38. 1, 3) 

006 1, 2, 5      (§ 29) 013 2, 4, 5    (§ 34) 020 3           (§ 38. 1, 3) 

007 2, 4         (§§ 30-31 ) 014 1, 4        (§ 35) 021 1, 2, 4   (§§ 39, 40) 

 

Листок відповідей (ІV) 



001 2, 5            (§ 4) 003 1, 2           (§ 43. 1-3) 005 4                 (§ 44) 

002 3, 5            (§ 41) 004 2, 3, 4       (§ 43. 4-5) 006 3, 4, 5         (§ 45) 

 

Листок відповідей (V) 

 

001 1, 6, 2, 4    (§ 46) 007 3, 5             (§ 48.1) 013 3, 4         (§ 51.3-4) 

002 1, 3             (§ 47.1) 008 3                (§ 49.1-2) 014 2, 4            (§ 52) 

003 2, 3             (§ 47.1) 009 2, 4            (§ 49.3-4) 015 1, 2, 5        (§ 53.1) 

004 1, 5             (§ 47.2) 010 3, 4, 5        (§ 50.1) 016 1, 5            (§ 53.3) 

005 2, 4, 5         (§ 47.3) 011 2, 4            (§ 50.2) 017 2, 3            (§ 54) 

006 1, 3, 4         (§ 47.4) 012 1, 3, 5       (§ 51. 1-2) 018 1, 3            (§ 55) 

 

 

 

Листок відповідей (VІ) 

001 6, 1, 2       (§56) 007 2, 5              (§61.1) 013 1, 4          (§63.2-3) 

002 1, 4           (§57) 008 2, 3, 4          (§61.2) 014 2, 5          (§64.1-3) 

003 2, 3           (§58) 009 2                  (§62.2) 015 1              (§64.4) 

004 2, 5           (§59) 010 3                  (§62) 016 2, 1, 2, 4   (§65) 

005 1, 3           (§60.1-4) 011 3, 4              (§62) 017 2, 3, 4       (§65.3) 

006 1               (§60.5-6) 012 2, 4, 5           (§63.1) 018 1, 5           (§65.4) 

 

Листок відповідей (VІІ) 

001 3, 4          (§ 67) 007 1, 3            (§ 70) 013 2, 4            (§ 74.3) 

002 1, 3          (§ 68.2) 008 2, 4            (§ 71) 014 3, 5            (§ 75) 

003 2, 4, 5      (§ 69.0) 009 1, 2, 3        (§ 72) 015 2                (§ 76) 

004 1, 4          (§ 69.1-2) 010 2, 5            (§ 73.1) 016 1, 4            (§ 77.1) 

005 2, 3          (§ 69.3) 011 3                (§ 73.2) 017 2, 4            (§ 77.2) 

006 3              (§ 69.5) 012 2, 3, 5        (§ 74.1-2) 018 1, 3            (§ 77.4) 

 

Листок відповідей (VІІІ) 

001 4, 2, 3, 1       (§ 78) 008 1, 5             (§84) 015 2, 4          (§90.1-2) 

002 3, 5               (§ 79) 009 4                 (§85) 016 1, 4, 5      (§90.3-4) 

003 2                   (§ 79) 010 1, 4             (§87.1-2) 017 2, 5          (§91.1-2) 

004 1                   (§ 80) 011 2, 3             (§87.3) 018 1, 5          (§91.2-3) 

005 3, 5               (§ 81) 012 1, 3             (§88) 019 2, 3, 5      (§91.4) 

006 3, 4               (§ 82) 013 2, 4, 5         (§89.1-2) 020 3, 4          (§91.5) 

007 2                   (§ 83) 014 1, 2, 3         (§89.3-4) 021 2, 4          (§92) 

 

Листок відповідей (ІХ) 

001 2, 3, 1         (§93) 011 1, 3, 4       (§106.1-4) 021 2, 3, 4     (§113.3) 

002 4                 (§94) 012 2               (§106.5) 022 2, 4          (§114) 

003 1, 4             (§95) 013 2, 4           (§107.1) 023 3              (§115) 

004 2, 4, 5         (§96) 014 3, 4           (§107.2-3) 024 1              (§116) 



005 3, 1, 3, 2     (§97) 015 3               (§108) 025 2              (§120.1) 

006 5                 (§98) 016 2, 3           (§109) 026 0            (§120.2-3) 

007 1                (§101) 017 2, 5           (§110) 027 2            (§120.2-4) 

008 2, 3            (§103) 018 3, 5           (§111) 028 1, 3         (§122) 

009 1, 3, 5        (§104) 019 0               (§112) 029 1             (§123.2) 

010 0                (§105) 020 1, 3           (§113.2) 030 2              (§123.3) 

 

 

Норми оцінювання за п’ятибальною системою: 

за 90 % правильних відповідей — “5”; 

за 76 — 89 % правильних відповідей — “4”; 

за 60 — 75 % правильних відповідей — “3”; 

за менше 60 % правильних відповідей — “2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І.П.Ющук, 

професор Київського міжнародного університету 

 

Перевір свою грамотність 

за посібником І.П.Ющука “Практикум з правопису української 

мови” 

 (підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання) 

 

 

Тести — швидкий і ефективний засіб перевірки знань. 

Подані тут тести розбито на три варіанти: А, Б і В. При цьому завдання 

залишаються ті самі, ті самі листки відповідей і цифрові відповіді (відповіді 

для самоперевірки подані після завдань до тестів). Коли ви за варіантом А 

виявите свої прогалини в знаннях правопису і повторите відповідні правила, 

вказані на листку відповідей (параграф і пункт за “Практикумом з правопису 

з української мови” І.П.Ющука), виконайте варіант Б. Знову виявите, що все-

таки ще трапляються похибки (їх уже набагато менше), тоді виконайте ще 

варіант В і так само повторіть правила. 

Відповідь вважається неправильною, якщо бодай одна цифра 

неправильна або не всі цифри вказано чи є зайві цифри. У такому разі слід 

обов’язково повторити правило, вказане на листку відповіді проти певного 

номера. Повторюючи правописні правила, звертайте увагу насамперед на 

приклади до них. 

(ж. “Дивослово”, №№ 1, 2, 3 за 2007 рік). 

 

 
Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант А 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) г ґ д е; 2) з і и ї; 3) л м н о; 4) с т у ф; 5) ч ш щ ь. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) сніп, сніг; 2) горб, горобець; 3) білити, біліти; 4) сонце, сонечко; 5) світання, світанок. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

А: 1) товариство; 2) братство; 3) вчиться; 4) радісний; 5) розжитися. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

А: 1) відзнака; 2) піджива; 3) сиджу; 4) дзбан; 5) загороджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

А: 1) кущ; 2) пласт; 3) щедрий; 4) країна; 5) від’їзд. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

А: 1) праця; 2) різьбяр; 3) зав’язь; 4) м’яч; 5) ясність. 

007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

А: 1) рідня; 2)сузір’я; 3) хазяїн; 4) небокрай; 5) ринь. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

А: 1) побічний; 2) засніжений; 3) замальовка; 4) дощовий; 5) вимріяний. 

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

А: 1) перезимують; 2) в’їжджений; 3) селище; 4) паливо; 5) дрібниця. 



010. Запишіть номери іншомовних слів. 

А: 1) жага; 2) кермо; 3) фарба; 4) тембр; 5) поет. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

А: кіт (Ж,ж)овте (О,о)ко. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: село (В,в)олохів (Я,я)р. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (В,в)ерховна (Р,р)ада України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (С,с)ин (Б,б)ожий. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

А: (М,м) іністерство (Е,е)кономіки України. 

016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

А: 1) юнак; 2) ягня; 3) аероб; 4) тім’я; 5) центр. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

А: 1) підживити; 2) надземний; 3) олія; 4) сиджу; 5) подзвін. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

А: 1) сивобровий; 2) легкокрилий; 3) О.Т.Гончар; 4) поет М.Д.Сом; 5) 12345 кг. 

Листок відповідей (І) 

001                  (§ 1. 1) 007                      (§ 4. 1) 013                      (§ 6. 2г) 

002                  (§ 1. 3) 008                      (§ 4. 2) 014                      (§ 6. 2ґ) 

003                  (§ 2. 2) 009                  (§ 4. 3, 4) 015                        (§ 6. 3) 

004                  (§ 3. 1) 010                   (§ 5. 1-7) 016                        (§ 7. 1) 

005                  (§ 3. 2) 011                    (§ 6. 2б) 017                        (§ 7. 2) 

006              (§ 3. 3, 4) 012                    (§ 6. 2в) 018                     (§ 7. 3-4) 

 
 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 

 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 

А: 1) ваза; 2) джбан; 3) кришталь; 4) гирло; 5) цинк. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 

А: 1) особа; 2) честь; 3) сила; 4) прудкий; 5) ніжний. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 

А: 1) штрих; 2) плач; 3) магараджа; 4) поріг; 5) шприц. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 

А: 1) бли(з,с)ько; 2) лі(дж,ч)ба; 3) ді(г,х)тяр; 4) жер(д,т)ка; 5) ай(з,с)берг. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 

А: 1) ро(з,с)клад; 2) (з,с)чистити; 3) (з,с)цідити; 4) (з,с)турбований; 5) бе(з,с)турботний. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 

А: 1) соня..ний; 2) міро..ник; 3) ру..ник; 4) міся..но; 5) яє..ня. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 

А: 1) чех; 2) Звенигородка; 3) Симеїз; 4) Балта; 5) Случ. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 



А: 1) Воронеж+ський; 2) Буг+ський; 3) П’тихатк(и)+ський; 4) Сиваш+ський; 5) 

Бахмут+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

А: 1) казан..ський; 2) волин..ський; 3) урал..ський; 4) велетен..ський; 5) генерал..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

А: 1) в’ї..джений; 2) на дорі..ці; 3) бе..журний; 4) бря..чати; 5) абха..ці. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

А: 1) пристрас..ний; 2) пес..ливий; 3) корис..но; 4) контрас..ний; 5) шіс..надцять. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

А: 1) проїз..ний; 2) на тиж..ні; 3) гіган..ський; 4) бряз..нути; 5) у хус..ці. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

А: 1) з, с, л, н, д, т; 2) ц, л, н, ж, д, т, з, с; 3) з, с, д, т, ц, л, н; 4) б, д, т, з, с, ц, л, н; 5) д, т, з, с, 

ц, л, н, р. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

А: 1) Пріс..чин; 2) гір..кий; 3) розповз..ся; 4) учит..ся; 5) у жмен..ці. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

А: 1) промін..чик; 2) різ..бяр; 3) ц..вях; 4) уман..ський; 5) гуцул..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

А: 1) між..ярусний; 2) духм..яний; 3) різдв..яний; 4) жнив..яний; 5) арф..яр. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

А: 1) Х..юстон; 2) дос..є; 3) Тет..яна; 4) монтан..яр; 5) ад..ютант. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

А: 1) знаря(д)я; 2) мі(д)ю; 3) чес(т)ю; 4) Кер(ч)ю; 5) багато поколі(н)ь. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) страй(к)ом; 2) Слова(ч)ина; 3) бо(в)аніти; 4) за(б)ризкати; 5) пі(в)ікна. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) весня(н)ий; 2) казарме(н)ий; 3) незбагне (н)ий; 4) шале(н)о; 5) чаву(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

А: 1) ту(н)ель; 2) бру(т)о; 3) шо(с)е; 4) е(ф)ект; 5) Са(в)а. 

 

Листок відповідей (ІІ) 

001                       (§ 8.1) 008                (§ 12.2-3) 015                   (§ 16.3) 

002                       (§ 8.2) 009                   (§ 12.4) 016                      (§ 17) 

003                       (§ 8.2) 010                      (§ 13) 017                      (§ 18) 

004                          (§ 9) 011                   (§ 14.1) 018                      (§ 20) 

005                        (§ 10) 012                 (§ 14.2-4) 019                      (§ 21) 

006                        (§ 11) 013                      (§ 15) 020                      (§ 22) 

007                     (§ 12.1) 014             (§ 16;1-2,4) 021                      (§ 23) 
 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

А: 1) ст..рати; 2) заст..лати; 3) розд..реться; 4) нап..рати; 5) виб..ремо. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) вел..ч; 2) в..селка; 3) справ..дливий; 4) скат..ртина; 5) поч..нати. 

003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) п..лена; 2) тр..вати; 3) др..жати; 4) к..шеня; 5) п..нал. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пр..вілля; 2) пр..мудрий; 3) пр..в’ялий; 4) пр..подобний; 5) пр..людія. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

А: 1) пал..ця; 2) лич..нько; 3) утвор..ний; 4) мисл..ння; 5) печ..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  



А: 1) збер..гати; 2) переш..птуватися; 3) підпер..зати; 4) зач..пити; 5) згр..бати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

А: 1) х..бний; 2) пр..звище; 3) к..п’яток; 4) щ..лина; 5) гр..міти. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) далеч..нь; 2) значущ..сть; 3) буряч..ння; 4) суш..ння; 5) табор..ще. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) реж..м; 2) аз..мут; 3) ласт..к; 4) г..рлянда; 5) с..лікон. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) м..ля; 2) адаж..о; 3) к..шлак; 4) візав..; 5) м..гдаль. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

А: 1) Кр..т; 2) Ш..офок; 3) Ок..нава; 4) Ч..каго; 5) Ват..кан. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

А: 1) Олдр..дж; 2) П..фагор; 3) Сюец..нь; 4) Ч..нгісхан; 5) Д..дро. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

А: 1) зл..мати; 2) к..миш; 3) х..лява; 4) б..рсук; 5) с..лдат. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

А: 1) з..зуля; 2) чар..вати; 3) груб..ватий; 4) р..зумник; 5) марм..р. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

А: 1) чернетка; 2) чорний; 3) шостий; 4) шестеро; 5) щедрий. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

А: 1) Аляб..єв; 2) Д..яконов; 3) Афанас..єв; 4) Солов..йов; 5) Рум..янцев. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

А: 1) Рад..щев; 2) Баг..ров; 3) П..воваров; 4) Гарш..н; 5) Гагар..н. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

А: 1) Д..ржавін; 2) Писар..в; 3) Серг..єв; 4) Тютч..в; 5) В..тров. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

А: 1) чули (у, в)же; 2) ростуть (у, в)глиб; 3) вітер (у, в)щух; 4) далеко (у, в) лісі; 5) острів (у, 

в) океані. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

А: 1) от тобі (і, й) маєш; 2) море (і, й) степ; 3) ліс (і, й) гори; 4) гори (і, й) долини; 5) почули 

(і, й) побачили. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

А: 1) відображено в фільмі; 2) сталось давно; 3) хтось із них; 4) великі кімнати; 5) зустріли 

б. 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

001                        (§ 25) 008                       (§ 32) 015                      (§ 36) 

002                 (§ 26. 1-3) 009               (§ 33. 1, 3) 016                   (§ 37.0) 

003                 (§ 26. 4-6) 010               (§ 33. 1, 3) 017               (§ 37. 1-2) 

004                        (§ 27) 011               (§ 33. 2, 3) 018               (§ 37. 3-4) 

005                        (§ 28) 012               (§ 33. 2, 3) 019              (§ 38. 1, 3) 

006                        (§ 29) 013                       (§ 34) 020              (§ 38. 1, 3) 

007                 (§§ 30-31) 014                       (§ 35) 021              (§§ 39, 40) 

 
ІV. Будова слова 

 

(§§ 41 — 45) 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

А: 1) зимовий; 2) довгий; 3) злам; 4) рукав; 5) морока. 

002. Запишіть номери складних слів. 



А: 1) переоснащений; 2) протиповітряний; 3) водогін; 4) прабатьківщина; 5) своєчасно. 

003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

А: 1) сліпучо/білий; 2) темно/зелений; 3) вічно/зелений; 4) жовто/гарячий; 5) 

північно/кримський. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) кінець/кінцем; 2) більш/менш; 3) один/єдиний; 4) вакуум/апарат; 5) радіо/центр. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

А: 1) пів/абрикоса; 2) пів/літра; 3) пів/юрти; 4) пів/Лондона; 5) пів/ціни. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

А: 1) 10 метрів; 2) 10 кілограмів; 3) 10 мільярдів; 4) громадянин; 5) 10 копійок. 

 

Листок відповідей (ІV) 

001                         (§ 4) 003                  (§ 43. 1-3) 005                      (§ 44) 

002                       (§ 41) 004                  (§ 43. 4-5) 006                      (§ 45) 

 
V. Іменник 
(§§ 46—55) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

А: Легенький вітерець колише на тому боці річки нескошені трави. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

А: 1) кінь; 2) тінь; 3) поле; 4) доля; 5) теля. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

А: 1) рілля; 2) річ; 3) мідь; 4) ведмідь; 5) панич. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) морж; 2) лоша; 3) палац; 4) ломаччя; 5) площа. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

А: 1) командир; 2) якір; 3) комар; 4) козир; 5) косар. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

А: 1) зброяр; 2) капіляр; 3) сміттяр; 4) школяр; 5) формуляр. 

007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

А: 1) земля; 2) гривня; 3) суддя; 4) парта; 5) миша. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

А: 1) при братов..; 2) у слов..; 3) під небесам..; 4) багато вуж..в; 5) на Дніпр.. . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

А: 1) дігтяр; 2) столяр; 3) комар; 4) баклага; 5) пляж. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

А: 1) муляр; 2) шприц; 3) свіча; 4) дрібниця; 5) леміш. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

А: 1) перед затишш..м; 2) у коридор..х; 3) крамар..м; 4) на круч..х; 5) з шахтар..ми. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

А: 1) стадіон; 2) ясен; 3) луг; 4) бриль; 5) Казахстан. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

А: 1) Херсон; 2) Париж; 3) Часів Яр; 4) Ніл; 5) Дністер. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

А: 1) почуття; 2) почування; 3) міжгір’я; 4) боярин; 5) солдат. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

А: 1) Гаврилишин; 2) Ковалів; 3) Харків; 4) Турчин; 5) Пушкін. 



016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

А: 1) вінок; 2) луг; 3) Львів; 4) життя; 5) військо. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

А: 1) масть; 2) блакить; 3) річ; 4) нехворощ; 5) скатерть. 

018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

А: 1) Юрій; 2) Григорій; 3) Мефодій; 4) Кость; 5) Назар. 

 

Листок відповідей (V) 

001                       (§ 46) 007                      (§ 48.1) 013                (§ 51.3-4) 

002                    (§ 47.1) 008                   (§ 49.1-2) 014                      (§ 52) 

003                    (§ 47.1) 009                   (§ 49.3-4) 015                   (§ 53.1) 

004                    (§ 47.2) 010                      (§ 50.1) 016                   (§ 53.3) 

005                    (§ 47.3) 011                      (§ 50.2) 017                      (§ 54) 

006                    (§ 47.4) 012                  (§ 51. 1-2) 018                      (§ 55) 

 
VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: 1) І вставала тоді в дитячій уяві бойова слава козацьких походів. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  

А: 1) братов.. книжки; 2) з найкращ..ми намірами; 3) з далек..х доріг; 4) у вогк..м повітрі; 5) 

гаряч..м літом. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  

А: 1) пахуч..ю; 2) груш..ю; 3) круч..ю; 4) найвищ..ю; 5) давнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) знай наш..х; 2) на ваш..й парті; 3) про всяк..й випадок; 4) із сяюч..м обличчям; 5) при 

перш..й нагоді. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

А: 1) тяжкий; 2) товстий; 3) вузький; 4) короткий; 5) молодий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

А: Алюміній у природі більш …, ніж залізо. 1) поширений; 2) поширеніший. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

А: 1) матуся; 2) Ольга; 3) Таня; 4) Лариса; 5) Надія. 

008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

А: 1) Іван; 2) Василь; 3) Матвій; 4) сторож; 5) муляр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

А: Близько 20 метрів. 1) двадцятьох; 2) двадцяти; 3) двадцять. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

А: 1) сімдесят (Р.); 2) дев’ятсот (Ор.); 3) шістсот (Д.); 4) шістдесят (М.); 5) чотириста (Д.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

А: 1) обидва; 2) двісті; 3) п’ять; 4) шістсот; 5) дев’яносто. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 



А: 1) 500; 2) 9; 3) 50; 4) 1000000; 5) 16. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

А: 1) 2-опорний; 2) 2-ярусний; 3) 2-метровий; 4) 2-тисячний; 5) 2-січний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

А: 1) чотири (місяць); 2) дві десяті (метр); 3) три (мільйон) 4) два з половиною (день); 5) 

півтора (кілограм). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

А: Це сталося перед десятим… 1) березня; 2) березнем; 3) березень. 

016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

А: Вітчизна. Є багато тих доріг, що ведуть до її оселі. Треба шукати їх. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

А: 1) ц..ми днями; 2) ц..єю справою; 3) докладати вс..х зусиль; 4) за вс..ма правилами; 5) за 

ч..єюсь порадою. 

018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

А: 1) аби/який; 2) будь/хто; 3) скільки/небудь; 4) хтозна/кому; 5) де/хто. 

 

Листок відповідей (VІ) 

001                        (§56) 007                       (§61.1) 013                 (§63.2-3) 

002                        (§57) 008                       (§61.2) 014                 (§64.1-3) 

003                        (§58) 009                       (§62.2) 015                    (§64.4) 

004                        (§59) 010                          (§62) 016                       (§65) 

005                  (§60.1-4) 011                          (§62) 017                    (§65.3) 

006                  (§60.5-6) 012                       (§63.1) 018                    (§65.4) 

 
VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

А: 1) скажіть; 2) розповідаючи; 3) думав; 4) посаджу; 5) прийшов би. 

002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

А: 1) спостерегти; 2) молоти; 3) волокти; 4)товкти; 5) допомагати.  

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) шепотиш; 2) полемо; 3) стоїте; 4) ірже; 5) волочеш. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

А: 1) мож..те; 2) говор..мо; 3) твор..ться; 4) прагн..мо; 5) друж..те. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

А: 1) вчиться   чи ц ц а ; 2) сниться  сни т с а ; 3) вчишся   чи шс а ; 4) в’єшся  вйе с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

А: 1) іти; 2) віддати; 3) бриньчати; 4) вести; 5) відповісти. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) муркотати; 2) скреготіти; 3) захищати; 4) пищати; 5) бігти. 

008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

А: 1) ходити; 2) берегти; 3) вуркотіти; 4) белькотати; 5) завадити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

А: 1) знат..ме; 2) боронит..мете; 3) бач..мо; 4) змокн..ш; 5) знайд..мо. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 



А: 1) навчить; 2) розмочіть; 3) летимо; 4) передасте; 5) завершімо. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

А: 1) озвучити; 2) повірити; 3) звузити; 4) відрізати; 5) поправити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

А: 1) скрипучий; 2) радіючий; 3) киплячий; 4) талий; 5) зів’ялий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

А: 1) в’януч..х трав; 2) на всихаюч..й вербі; 3) працююч..м робітникам; 4) палаюч.. 

вогнища; 5) з любляч..ми людьми. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

А: 1) нескінченний; 2) мурашиний; 3) в’їжджений; 4) нездоланний; 5) розвинутий. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

А: 1) жнива закінчені; 2) погляд прикутий до дверей; 3) дерева побілені. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

А: 1) вірити; 2) молоти; 3) плести; 4) реготіти; 5) зловити. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

А: 1) наступаюч.. війська; 2) ішов співаюч..; 3) димляч.. головешки; 4) радію, стріваюч.. 

день; 5) затихаюч.. звуки. 

018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

А: 1) Іде він, недбало похитується. 2) Як подумаю про це, мені стає лячно. 3) Коли 

виходжу з дому, замикаю двері. 

 

Листок відповідей (VІІ) 

001                       (§ 67) 007                         (§ 70) 013                   (§ 74.3) 

002                    (§ 68.2) 008                         (§ 71) 014                      (§ 75) 

003                    (§ 69.0) 009                         (§ 72) 015                      (§ 76) 
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VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 
А: 1) згадав навіть торішнє; 2) іти проти течії; 3) вечір або ніч; 4) подався навпростець. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

А: 1) по/новому шляху; 2) промовив по/тиху; 3) тікав по/заячи; 4) розгубився по/первах; 5) 

розійшлися по/доброму. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 
А: 1) на/сухо; 2) в/цілому; 3) по/твоєму; 4) за/молоду; 5) до/пізна. 

004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

А: 1) на/гору круту; 2) в/день тепло; 3) до/щенту; 4)вийшов на/двір; 5) сказав у/голос. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 
А: 1) по/перше; 2) по/двоє; 3) на/четверо; 4) до/завтра; 5) від/коли. 

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 
А: 1) чим/скоріш; 2) все/одно; 3) вранці/рано; 4) віч/на/віч; 5) рік/у/рік. 

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 
А: 1) заввишк..; 2) трич..; 3) верх..; 4) пішк..; 5) розповідаю.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) з/над; 2) по/над; 3) на/прикінці; 4) в/наслідок; 5) з/поза. 



009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 
А: 1) у/купі сміття; 2) наді/мною; 3) уві/сні; 4) став з/боку; 5) на/початку літа. 

010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) бо/ж знаю; 2) та/ж забув; 3) немов/би жартує; 4) дарма/що спізнився; 5) ото/ж міркуй. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 
А: 1) начеб/то; 2) тож/бо; 3) якби/то; 4) але/ж/бо; 5) тоб/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
А: 1) Що/б не робив, роби добре. 2) Я те/ж був там. 3) Довкола все та/ж картина. 4) Що/б 

жити, треба працювати. 5) Осінь, про/те ще тепло.  

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 
А: 1) он/куди; 2) аяк/же; 3) тільки/що; 4) що/року; 5) аби/як. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 
А: 1) казна/де; 2) отак/то; 3) все/таки; 4) що/дві години; 5) таки/виконав. 

 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/їхній; 2) не/вдаха; 3) не/другий; 4) не/меркнучий; 5) не/ми. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/згода, а ворожнеча; 2) не/правда підступна; 3) космічна не/вагомість; 4) добро, а 

не/зло; 5) ні, це не/важко. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 
А: 1) не/відаючи; 2) не/покоїти; 3) не/виконано; 4) не/повернувшись; 5) не/тямлячись. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

А: 1) не/славмо тиранів; 2) від радості не/стямився; 3) щось не/здужається; 4) він трохи 

не/дочуває; 5) не/договорив до кінця. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 
А: 1) не/позичений розум; 2) досі не/бачений; 3) ніким не полохані; 4) не/добудований дім; 

5) не/сказані тут слова. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 
А: 1) у мене не/має зауважень; 2) не/має нічого неможливого; 3) час не/має початку; 4) він 

не/має часу. 

 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 
А: 1) будь/ласка; 2) кру/кру!; 3) куку/ріку!; 4) їй/Богу; 5) от/тобі й на. 
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ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 
А: 1) Що варті ми без мови рідної 2) Яка неповторна юності пора 3) Що вмієте, того не 

забувайте  

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 



А: Тільки мох ріс на тому камені. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 
А: 1) Знайшовся олівець. 2) Сіно вже викосили. 3) Мене морозило. 4) Що трапилося? 5) 

Слався, наша юність. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 
А: Ми живі, нам треба поспішати. 

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 
А: 1) збентежений вкрай; 2) остерегти від небезпеки; 3) присів відпочити; 4) чоловік в 

окулярах.  

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 
А: Коли йти опівночі, коли йти в темряві, то здається, що морок, який оточує тебе, не 

звичайний морок, а начебто живий… (Є.Гуцало). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 
А: Частина речення після тире вимовляється, як правило, … 

008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 
А: 1) Своя сторона кожному мила. 2) Це щастя мати улюблену працю. 3) Спів мова душі. 

4) Дівчина мов калина. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 
А: 1) Говерла/гора; 2) птах/ворон; 3) буркун/трава; 4) газ/азот; 5) гриб/паразит. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

А: Сірим змієм плазує звивистий шлях з гори у долину поміж зеленою травою безкрайого 

степу. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 
А: 1) зніяковілий розгублений юнак; 2) довгий літній день; 3) літній залитий сонцем день; 

4) бадьорий збуджений настрій; 5) повитий серпанком далекий обрій. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 
А: 1) У кутку в кімнаті стояла шафа. 2) Вилізли тіні з-під стріх із-за повіток. 3) Далеко в 

полі гуркотів трактор. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 
А: Я живу і борюсь і творю для людей. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 
А: 1) мороз чи відлига; 2) і сміх і гріх; 3) і знати і вміти; 4) або сьогодні або ніколи; 5) 

мовчав і тільки всміхався. 

015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
А: Всюди росли дерева у дворах, поза хатами, над вулицею. 

016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

А: 1) Десь у проваллі шумів потік. 2) Він радо з підскоком побіг додому. 3) Там за річкою 

ішов дощ. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
А: Усі дерева крім укритих хвоєю скидають листя на зиму. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Літак рушив і пружно погойдуючись поїхав по злітній смузі. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Засипаний снігом степ мріяв про літо. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 



А: Поля пробуджені сонцем злегка парували. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Досвітні огні переможні урочі прорізали темряву ночі. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Невблаганний час вічний мандрівник нестримно йде вперед. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Мій рідний краю благословенний будь! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Справді в ріднім краї навіть дим солодкий. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Зійшло сонце і морем неначе доріжка пролягла. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: У небі співають жайворонки і гуркочуть літаки.  

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Дітям здавалось що вже вечір і що зараз прийде мама. 

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

А: Життя немов ріка пливе з минулого в майбутнє. 

029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

А: Наука — не пиво/ в рот не наллєш. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

А: Будеш сіяти з сумом/вродить печаль. 
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Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант Б 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) ґ д е є; 2) і и ї й; 3) м н о п; 4) т у ф х; 5) ш щ ь ю. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) стан, став; 2) знаний, знати; 3) полин, поліно; 4) літо, літечко; 5) затишок, затишшя. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

Б: 1) птаство; 2) солдатський; 3) сниться; 4) чесний; 5) безжурний. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

Б: 1) підживити; 2) відзвук; 3) ходжу; 4) дзеркало; 5) посаджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

Б: 1) борщ; 2) тиск; 3) щука; 4) пір’їна; 5) руїна. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 



Б: 1) земля; 2) тьмяний; 3) м’якоть; 4) в’юн; 5) єдність. 

007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

Б: 1) кутя; 2) узгір’я; 3) таїна; 4) трамвай; 5) день. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

Б: 1) щорічний; 2) наснажений; 3) опеньок; 4) гущавина; 5) покраяний.  

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

Б: 1) розуміємо; 2) посаджений; 3) горище; 4) марево; 5) крамниця. 

010. Запишіть номери іншомовних слів. 

Б: 1) пустеля; 2) легіт; 3) торф; 4) пункт; 5) океан. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

Б: собака (Ч,ч)орне (В,в)ухо.  

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: вулиця (Я,я)рославів (В,в)ал. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (К,к)абінет (М,м)іністрів України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (С,с)вятий (Д,д)ух. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

Б: (М,м) іністерство (Ф,ф)інансів України. 

016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

Б: 1) якір; 2) юшка; 3) оазис; 4) сім’я; 5) вщент. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

Б: 1) віджати; 2) підзвітний; 3) алея; 4)воджу; 5) ґудзик. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

Б: 1) білогривий; 2) землетрус; 3) Р.І.Іваничук; 4) син О.О.Петренка; 5) 12345 км. 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 

 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 

Б: 1) цукор; 2) гуща; 3) в’юк; 4) джгут; 5) крихта. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 

Б: 1) зима; 2) тінь; 3); криниця; 4) вузький; 5) радий. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 

Б: 1) пруг; 2) плащ; 3) ґандж; 4) матрац; 5) реп’ях. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 

Б: 1) бри(з,с)ки; 2) моло(д,т)ьба; 3) во(г,х)ко; 4) ні(г,х)ті; 5) во(ґ,к)зал. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 

Б: 1) ро(з,с)сада; 2) (з,с)чесати; 3) (з,с)ціпити; 4) (з,с)кришити; 5) бе(з,с)країй. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 

Б: 1) пшени..ний; 2) торі..ній; 3) двору..ник; 4) сма..но; 5) я..ний. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 

Б: 1) Глеваха; 2) Боярка; 3) Кавказ; 4) Конотоп; 5) Бахмач. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 

Б: 1) Париж+ський; 2) Устилуг+ський; 3) Камчатк(а)+ський; 4) Калуш+ський; 5) 

солдат+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 



Б: 1) кубан..ський; 2) кін..ський; 3) сіл..ський; 4) ятран..ський; 5) ангол..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

Б: 1) ву..чати; 2) прої..джати; 3) кавка..ці; 4) на сте..ці; 5) ро..житися. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

Б: 1) безшелес..но; 2) кіс..лявий; 3) заздріс..ний; 4) шіс..надцять; 5) аген..ство. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

Б: 1) скатер..ка; 2) наїз..ник; 3) аген..ство; 4) блис..нути; 5) невіс..чин. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

Б: 1) з, с, д, ц, л, н; 2) д, т, з, с, ц, ч, л, н; 3) ц, л, н, д, т, з, с; 4) б, д, т, з, с, ц, л, н; 5) д, т, р, з, 

с, ц, л, н. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

Б: 1) святит..ся; 2) підніс..ся; 3) повір..те; 4) нен..чин; 5) у кишен..ці. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

Б: 1) Уман..щина; 2) нян..чити; 3) куз..ня; 4) березан..ський; 5) сіл..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

Б: 1) ластів..ячий; 2) моркв..яний; 3) медв..яний; 4) сурм..яний; 5) перед..ювілейний. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

Б: 1) Ул..яна; 2) бракон..єр; 3) ін..єкція; 4) Лавуаз..є; 5) Рейк..явік. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

Б: 1) блаки(т)ю; 2) зати(ш)я; 3) багато пита(н)ь; 4) Повол(ж)я; 5) снас(т)ю. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) Доне(ч)ина; 2) ві(д)авна; 3) (с)авець; 4) ві(д)окремити; 5) ю(н)ат. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) дерев’я(н)ий; 2) букве(н)ий; 3) нескінче (н)ий; 4) нежда(н)о; 5) щоде(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

Б: 1) те(р)аса; 2) не(т)о; 3) коло(н)а; 4) хо(б)і; 5) Агне(с)а. 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 

 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

Б: 1) виб..рати; 2) завм..рати; 3) розст..лити; 4) перет..рати; 5) вит..рти. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) неприм..ренний; 2) дал..ч; 3) крап..лька; 4) струм..ніє; 5) зас..нати. 

003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) вер..дливий; 2) тр..вога; 3) гр..міти; 4) м..нуле; 5) м..даль. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) пр..нада; 2) пр..веселий; 3) пр..мудритися; 4) пр..зирство; 5) пр..тензія. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

Б: 1) житн..ще; 2) стріч..чка; 3) зачин..ний; 4) мар..во; 5) плет..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

Б: 1) остер..гати; 2) обт..сувати; 3) викор..нити; 4) зч..сати; 5) зач..пати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

Б: 1) к..слий; 2) пр..рва; 3) щ..пці; 4) к..птява; 5) тр..вати. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) рішуч..сть; 2) височ..нь; 3) уроч..ще; 4) служ..ння; 5) будяч..ння. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) ш..фер; 2) д..медрол; 3) с..нус; 4) арх..пелаг; 5) лабрадор..т. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) к..нджал; 2) аж  отаж; 3) в..мпел; 4) жалюз..; 5) к..парис. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

Б: 1) Єг..пет; 2) Ч..атурі; 3) Г..ндукуш; 4) Кор..нф; 5) Алж..р. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

Б: 1) К..плінг; 2) Есх..л; 3) Ж..рар; 4) Ц..церон; 5) Шер..дан. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  



Б: 1) допом..гати; 2) м..настир; 3) х..зяїн; 4) п..ром; 5) к..зак. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

Б: 1) к..жух; 2) п..рхати; 3) тепл..ватий; 4) г..лубка; 5) зим..вати. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

Б: 1) четверо; 2) чотири; 3) пшоно; 4) пшениця; 5) жертва. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

Б: 1) Прокоф..єв; 2) Ул..янов; 3) Трет..яков; 4) Вороб..йов; 5) Луб..янцев. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

Б: 1) Нов..ков; 2) М..чурін; 3) Дан..лов; 4) Пущ..н; 5) Т..мірязєв. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

Б: 1) Кузн..цов; 2) Бондар..в; 3) Матв..єв; 4) Ванш..нкін; 5) Ор..хов. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

Б: 1) запитаю (у, в) них; 2) був (у, в)певнений; 3) добрий (у, в)рожай; 4) наші (у, в)чителі; 

5) був (у, в) Одесі. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

Б: 1) мені (і, й) невтямки; 2) сонце (і, й) місяць; 3) степ (і, й) море; 4) вода (і, й) повітря; 5) 

дуже (і, й)мовірно. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

Б: 1) події в світі; 2) далось важко; 3) вітер із заходу; 4) вартовий вийшов; 5) вивчила б. 

 

ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

Б: 1) корисний; 2) новий; 3) згин; 4) юнак; 5) дорога. 

002. Запишіть номери складних слів. 

Б: 1) безперестанний; 2) переповнений; 3) пішохід; 4) попримощувати; 5) горицвіт. 

003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

Б: 1) ніжно/рожевий; 2) сніжно/білий; 3) біло/сніжний; 4) червоно/гарячий; 5) 

південно/китайський. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

Б: 1) одним/один; 2) видимо/невидимо; 3) вряди/годи; 4) віце/президент; 5) 

стерео/апаратура. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

Б: 1) пів/огірка; 2) пів/ящика; 3) пів/відра; 4) пів/Києва; 5) пів/неба. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

Б: 1) 10 грамів; 2) 10 годин; 3) 10 років; 4) 10 мільйонів; 5) наприклад. 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

Б: Місяць, зупинившись на безмежному плесі неба, оглядає степ. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

Б: 1) село; 2) орля; 3) джміль; 4) воля; 5) цвіль. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

Б: 1) коваль; 2) піч; 3) деталь; 4) орач; 5) стаття. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

Б: 1) межа; 2) затишшя; 3) матрац; 4) курча; 5) плащ. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

Б: 1) комісар; 2) псалтир; 3) панцир; 4) Ігор; 5) кобзар. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 



Б: 1) кресляр; 2) футляр; 3) вапняр; 4) скляр; 5) циркуляр. 

007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

Б: 1) пісня; 2) мушля; 3) гайдамака; 4) зоря; 5) свиня. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

Б: 1) на конев..; 2) у шаф..; 3) цими дням..; 4) при сестр..; 5) біля гараж..в . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

Б: 1) снігур; 2) тривога; 3) стелаж; 4) муляр; 5) кресляр. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

Б: 1) кварц; 2) ювіляр; 3) кориця; 4) хрущ; 5 алича. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

Б: 1) бібліотекар..м; 2) з кочегар..ми; 3) за димар..ми; 4) у плащ..х; 5) на роздоріжж..х. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

Б: 1) граніт; 2) дуб; 3) ячмінь; 4) курінь; 5) Сибір. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

Б: 1) Лондон; 2) Ужгород; 3) Кам’яний Брід; 4) Дон; 5) Донець. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

Б: 1) партизан; 2) болгарин; 3) сузір’я; 4) верховіття; 5) відкриття. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

Б: 1) Щоголів; 2) Степанишин; 3) Волошин; 4) Чернігів; 5) Лермонтов. 

016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

Б: 1) куток; 2) рух; 3) Київ; 4) повітря; 5) ліжко. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

Б: 1) снасть; 2) ожеледь; 3) далеч; 4) жовч; 5) ненависть. 

018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

Б: 1) Зіновій; 2) Анатоль; 3) Микола; 4); Порфир; 5)Оксент.  

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

Б: 1) У вечірньому небі сонячні промені прориваються із-за темної хмари. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  

Б: 1) у широк..м просторі; 2) співуч..м голосом; 3) тих..х вечорів; 4) сестрин.. зошити; 5) 

чуж..ми руками. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  

Б: 1) свіж..ю; 2) їж..ю; 3) каш..ю; 4) гаряч..ю; 5) вчорашнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

Б: 1) до ваш..х послуг; 2) при так..й погоді; 3) перш..й день; 4) оживаюч..м степом; 5) о 

сьом..й годині. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

Б: 1) важкий; 2) високий; 3) низький; 4) рідкий; 5) солодкий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

Б: Собаки більш …, ніж коти. 1) розвинені; 2) розвиненіші. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

Б: 1) бабуся; 2) Марійка; 3) Настя; 4) Ліза; 5) Євдокія. 



008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

Б: 1) Петро; 2) коваль; 3) Андрій; 4) товариш; 5) столяр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

Б: До 30 кілограмів. 1) тридцятьох; 2) тридцяти; 3) тридцять. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

Б: 1) шістдесят (М.); 2) вісімсот (Ор.); 3) сімсот (Р.); 4) п’ятдесят (Д.); 5) триста (Р.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

Б: 1) два; 2) чотириста; 3) шість; 4) сімсот; 5) сорок. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

Б: 1) 70; 2) 1000000; 3) 900; 4) 19; 5) 6. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

Б: 1) 2-мільйонний; 2) 2-річний; 3) 2-ярусний; 4) 2-атомний; 5) 2-бічний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

Б: 1) три з половиною (місяць); 2) півтора (метр); 3) чотири (брат) 4) два (тиждень); 5) три 

десяті (відсоток). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

Б: Вітаю з двадцять четвертим … 1) серпня; 2) серпнем; 3) серпень. 

016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

Б: Чіпка прислухавсь до її слів, що бентежили його уяву, хоч не завжди розумів їх. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

Б: 1) у ч..їх інтересах; 2) вс..ма силами; 3) на вс..х перехрестях; 4) при ц..й нагоді; 5) при 

ц..х словах. 

018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

Б: 1) де/хто; 2) який/небудь; 3) казна/що; 4) будь/кого; 5) аби/який. 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

Б: 1) поспішай; 2) подумавши; 3) прийшла; 4) напишемо; 5) поїхали б. 

002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

Б: 1) допомогти; 2) завмерти; 3) плести; 4) повзти; 5) виростати. 

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

Б: 1) гоїте; 2) колеться; 3) волочимо; 4) стелеться; 5) борешся. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

Б: 1) теш..мо; 2); див..ться; 3) люб..ш; 4) відкин..те; 5) спіш..мо. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

Б: 1) рветься  рве ц ц а ; 2) в’ється  вйе т с а ; 3) снишся  сни шс а ; 4) гнешся  гне с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

Б: 1) нести; 2) з’їсти; 3) кричати; 4) брати; 5) роздати. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

Б: 1) плюскотати; 2) шепотіти; 3) позичати; 4) мчати; 5) стояти. 



008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

Б: 1) їздити; 2) пекти; 3) цвіркотіти; 4) туркотати; 5) пустити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

Б: 1) говорит..мете; 2) зваж..те; 3) уміт..ме; 4) пиш..мо; 5) піднім..ш. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

Б: 1) мовчимо; 2) вивчімо; 3) озеленить; 4) вивчите; 5) оточіть. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

Б: 1) зважити; 2) насипати; 3) порадити; 4) облишити; 5) приголубити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

Б: 1) летючий; 2) скриплячий; 3) знаючий; 4) гнилий; 5) змоклий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

Б: 1) під лежач..й камінь; 2) у зростаюч..й кількості; 3) завмираюч..ми звуками; 4) синююч.. 

далі; 5) мисляч..х людей. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

Б: 1) тополиний; 2) невблаганний; 3) розбуджений; 4) незнищенний; 5) просунутий. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

Б: 1) хата збудована; 2) хлопці зморені працею; 3) картина закінчена. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

Б: 1) ходити; 2) почистити; 3) гребти; 4) миготіти; 5) колоти. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

Б: 1) блукаюч.. вогні; 2) сидів дрімаюч..; 3) волаюч.. голоси; 4) дивився, не віряч.. очам 

своїм; 5) тануч.. сніги. 

018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

Б: 1) Коли читаєш книги, набираєшся знань. 2) Коли приїду, поговоримо. 3) Сидять хлопці 

й розмовляють. 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 

 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 

Б: 1) аж дух забиває; 2) вийшов назустріч нам; 3) знаю, проте мовчу; 4) скоса глянув. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) по/старому руслу; 2) брів по/малу; 3) дощить по/осінньому; 4) говорили по/шепки; 5) 

жартує по/ведмежи. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 

Б: 1) з/далеку; 2) в/середньому; 3) по/нашому; 4) за/темна; 5) на/зовні.  

004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) в/день такий; 2) в/ночі холодно; 3) на/нівець;4) глянув спід/лоба; 5) з/роду не знав. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 

Б: 1) по/друге; 2) по/троє; 3) на/восьмеро; 4) на/потім; 5) за/багато.  

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 

Б: 1) чим/далі; 2) все/рівно; 3) давним/давно; 4) коли/не/коли; 5) раз/у/раз. 

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 

Б: 1) мовчк..; 2) насторож..; 3) трох..; 4) кажуч..; 5) завдовжк.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) з/серед; 2) по/серед; 3) на/зустріч; 4) по/біля; 5) з/поміж. 

009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 

Б: 1) переді/мною; 2) ліг на/бік; 3) з/боку річки; 4) опинився в/середині; 5) в/день такий. 



010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) адже/ж знав; 2) те/ж мені герой; 3) тим/часом як; 4) та/й тільки; 5) то/ж повертайся. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) ніби/то; 2) тому/то; 3) тільки/но; 4) коли/б/то; 5) мовби/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

Б: 1) Все та/ж думка в мене. 2) То/ж будь мудрий. 3) Що/б не сталося —вперед. 4) Та/ж ми 

вже тут були. 5) Поспішай, що/б не запізнитися. 

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 

Б: 1) ледве/що; 2) що/миті; 3) ось/коли; 4) ато/ж; 5) аби/коли. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 

Б: 1) будь/куди; 2) слухай/но; 3) як/небудь; 4) таки/зробив; 5) будь/до кого. 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 

Б: 1) не/наш; 2) не/здара; 3) не/перший; 4) не/вгамовний; 5) не/ти. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

Б: 1) не/порядок, а розгардіяш; 2) важка не/воля; 3) якась не/впевненість; 4) не/друг — 

просто знайомий; 5) нітрохи не/холодно. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 

Б: 1) не/вагаючись; 2) не/волити; 3) не/зупинено; 4) не/змінивши; 5) не/хтувати. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

Б: 1) не/здужаю підняти; 2) не/покоїться мати; 3) йому не/терпеливилося; 4) хтось когось 

не/долюблює; 5) не досяг мети. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 

Б: 1) не/задоволений батько; 2) ніким не/зміряний; 3) досі не/завершений; 4) не/виправлена 

помилка; 5)не/знані ще світи. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 

Б: 1) у нього не/має часу; 2) не/має щастя вічного; 3) думка не/має меж; 4) він не/має 

можливості. 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 

Б: 1) на/добаніч; 2) ку/ку!; 3) куд/кудак! 4) їй/право 5) оце/так. 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 

Б: 1) Невже усе уже відкрито 2) Хай живе наша мова чудова 3) Чого не вмієте, того 

навчайтесь 

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 

Б: Спортивне змагання тривало майже дві з половиною години. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 

Б: 1) Передбачається потепління. 2) Жито обмолотили. 3) Мені хотілося поговорити. 4) 

Хто прийшов? 5) Рідне слово, вічно живи. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 

Б: Щоб жити, ми повинні працювати.  

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 

Б: 1) промовив з усмішкою; 2) нагрітий сонцем; 3) підвівся неохоче; 4) міст через Дніпро. 

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 

Б: І з-поміж усіх запахів яскраво пробивається дух кропу, якого насушили і зсипали в 

торбинку, щоб зимою було чим обдурити суп, щоб зимою мати зелену страву, яка нагадувала б 

про літо (Є.Гуцало). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 

Б: Слова перед двокрапкою вимовляються, як правило, … 



008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 

Б: 1) Київ чудовий за всякої пори. 2) Мудрість найбільший скарб. 3) Це обов’язок лікаря 

лікувати хворих. 4) Голос мов дзвіночок. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 

Б: 1) вітер/пустун; 2) трава/полин; 3) Дніпро/ріка; 4) гриб/маслюк; 5) заєць/біляк. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною позолотою на білому тілі 

беріз. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 

Б: 1) темне всипане зорями небо; 2) рожевий сонячний промінь; 3) привітний лагідний 

голос; 4) тепле лагідне надвечір’я; 5) вкриті снігом високі гори. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 

Б: 1) Тихо після бурі в місячну ніч. 2) В озерах у річках водяться лини. 3) За селом на 

пагорбі росла груша. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 

Б: Хвилі ринуть і ридають і здіймаються все вгору. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 

Б: 1) добре або погано; 2) ні сіло ні впало; 3) і пісня і праця; 4) чи так чи ніяк; 5) підвівся 

Орфей і заспівав. 

015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Скрізь було червоно на небі, і на узгір’ях, і на горі. 

016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

Б: 1) Далі на південь блищала заплава. 2) Внизу біля підніжжя гори тяглися поля. 3) 

Хмарка біла аж прозора. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Ми всі за винятком Бойчука ходили на екскурсію. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Дівчина встала і низько вклонившись подякувала людям. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Дрімали огорнуті маревом тополі. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Зорі густо посіяні мерехтіли в небі. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Червоні скелі дикі непевні нависли над нами. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Мій син дзвіночок сміху прокидається вранці. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Будь навіки славна земле рідна! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Мабуть його тоді все-таки не було. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Зірвався вітер і сосни немовби зітхнули. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Під горою жебоніло джерело й метушилися горобці. 

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються. 

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

Б: Доброта як хліб потрібна людям. 



029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

Б: Всім же ясно, навіть дітям/земля велика. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

Б: Забудеш рідний край/тобі твій корінь всохне. 

 

 

 

 

 

Тести за “Практикумом з правопису української мови”, варіант В 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) д е є ж; 2) і й ї к; 3) н о п р; 4) у ф х ц; 5) щ ь ю я. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) пліт, плід; 2) синій, синь; 3) чорнило, чорніти; 4) віконце, віконечко; 5) зранку, 

зрання. 

003. Запишіть номери слів, написаних за морфологічним принципом. 

В: 1) козацтво; 2) шістнадцять; 3) робиться; 4) корисний; 5) розжарений. 

004. Запишіть номери слів, у яких звуків менше, ніж букв. 

В: 1) надзвичайний; 2) віджилий; 3) воджу; 4) дзвін; 5) охолоджений. 

005. Запишіть номери слів, у яких звуків і букв однакова кількість. 

В: 1) плащ; 2) блиск; 3) щогла; 4) поїзд; 5) в’їдливий. 

006. Запишіть номери слів, у яких звуків більше, ніж букв. 

В: 1) пісня; 2) нянька; 3) пам’ять; 4) ім’я; 5) ялівець  

007. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на й або інший м’який 

приголосний. 

В: 1) вулиця; 2) подвір’я; 3) вибоїна; 4) розмай; 5) кінь. 

008. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено чотирма звуками. 

В: 1) перелітний; 2) прекрасний; 3) польовий; 4) вимощений; 5) окраєць. 

009. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено лише двома звуками. 

В: 1) працюєте; 2) сходжений; 3) днище; 4) морозиво; 5) скарбниця. 

010. Запишіть номери іншомовних слів. 

В: 1) околот; 2) сторчак; 3) графік; 4) центр; 5) ідеал. 

011. Позначте цифрами написання слів, перші букви яких узято в дужки: 1) обидва з 

малої букви; 2) тільки перше з великої букви: 3) тільки друге з великої букви; 4) обидва з 

великої букви. 

В: корова (Б,б)іла (З,з)ірка. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: сузір’я (М,м)алий (В,в)із. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (К,к)онституційний (С,с)уд України. 

014. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (М,м)ати (Б,б)ожа. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 011. 

В: (М,м) іністерство (К,к)ультури України. 

016. Запишіть номери слів, яких не можна розривати для переносу. 

В: 1) їжак; 2) юрба; 3) аура; 4) вим’я; 5) вздовж. 

017. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку можна залишити 

дві букви. 

В: 1) піджовтити; 2) відзив; 3) Азія; 4) годжусь; 5) надзьобати. 

018. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після п’ятої букви 

або цифри (крапок не враховувати). 

В: 1) тихоплинний; 2) чорнобривий; 3) А.О.Ткаченко; 4) дід Т.Г.Шевченка; 5) 12345 хв. 



 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8 — 23) 

 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний (не на 

сонорний). 
В: 1) круча; 2) джура; 3) цівка; 4) гроно; 5) в’язь. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний приголосний. 
В: 1) основа; 2) мідь; 3) краса; 4) стрункий; 5) чесний. 

003. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на шиплячий. 
В: 1) плац; 2) книш; 3) сиджу; 4) птах; 5) стяг. 

004. Запишіть номери слів, у які треба вставити букви, що позначають дзвінкі 

приголосні (в дужках вони стоять першими). 
В: 1) хо(д,т)ьба; 2) про(з,с)ьба; 3) ле(г,х)ко; 4) кі(г,х)ті; 5) фу(д,т)бол. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с. 
В: 1) ро(з,с)чин; 2) (з,с)чавити; 3) (з,с)цементувати; 4) (з,с)пекти; 5) бе(з,с)пека. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ш (не ч). 
В: 1) моло..ний; 2) ру..ниця; 3) соня..ник; 4) соня..но; 5) залізни..ний. 

007. Усно утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть номери 

слів, у яких при цьому з’явиться -ський після приголосного. 
В: 1) Волноваха; 2) Димерка; 3) француз; 4) Свалява; 5) Гадяч. 

008. Усно утворіть прикметники і запишіть номери слів, у яких внаслідок сполучення 

кінцевого приголосного основи із суфіксом -ськ(ий) утворилися звукосполучення -зький, -

цький, -ський. 
В: 1) Збараж+ський; 2) варяг+ський; 3) Чукотк(а)+ський; 4) Добруш+ський; 5) 

Скалат+ський. 

009. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити м’який знак. 

В: 1) уман..ський; 2) прип’ят..ський; 3) адмірал..ський; 4) оболон..ський; 5) арал..ський. 

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж. 

В: 1) дзи..чати; 2) у кни..ці; 3) кавка..ці; 4) ї..джу; 5) бе..жальний. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т. 

В: 1) швидкіс..ний; 2) шіс..надцятий; 3) кількіс..ний; 4) компос..ний; 5) хвас..ливий. 

012. Запишіть номери слів, у які на місці крапок треба вставити букву (к, т або д). 

В: 1) тиж..невий; 2) об’їз..ний; 3) протестан..ський; 4) тис..нути; 5) у пус..ці. 

013. Запишіть номер, за яким подано всі і тільки ті букви, після яких можна ставити 

м’який знак у будь-якій позиції. 

В: 1) ц, л, н, д, т, с; 2) д, т, з, с, ш, ц, л, н; 3) з, с, ц, л, н, д, т; 4) б, д, т, з, с, ц, ч, л, н; 5) д, т, з, 

с, ц, р, л, н. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь. 

В: 1) у скрин..ці; 2) у лар..ку; 3) розріс..ся; 4) дон..чин; 5) годит..ся. 

015. Зробіть те саме, що й у завданні 014.  

В: 1) безбат..ченко; 2) брин..чати; 3) лаз..ня; 4) прип’ят..ський; 5) інгул..ський. 

016. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф. 

В: 1) торф..яний; 2) рутв..яний; 3) мавп..ячий; 4) риб..ячий; 5) між..ядерний. 

017. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ь (а не апостроф). 

В: 1) кон..юнктура; 2) порт..єра; 3) Джок..якарта; 4) він..єтка; 5) Кас..ян. 

018. Запишіть номери лише тих слів, у яких букви подвоюються. 

В: 1) коло(с)я; 2) ма(з)ю; 3) скатер(т)ю; 4) багато столі(т)ь; 5) жов(ч)ю. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) бе(з)ахисний; 2) Вінни(ч)ина; 3) (л)яний; 4) пі(д)охотити; 5) місь(к)ом. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) олов’я(н)ий; 2) пореформе(н)ий; 3) недоторка (н)ий; 4) скаже(н)о; 5) лату(н)ий. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 018. 

В: 1) о(п)онент; 2) то(н)а; 3) анте(н)а; 4) гру(п)а; 5)Кири(л)о. 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24 — 40) 



 

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не и).  

В: 1) прост..рати; 2) підп..рати; 3) розб..ремося; 4) розд..рати; 5) заст..лити. 

002. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) сп..нити; 2) д..рев’яний; 3) хвил..чка; 4) пром..нистий; 5) прор..вати.  

003. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) п..лехатий; 2) бр..ніти; 3) кр..ниця; 4) п..ріг; 5) б..тон. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) пр..лука; 2) пр..дивний; 3) пр..старкуватий; 4) пр..велебний; 5) пр..парат. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 001. 

В: 1) сел..ще; 2) смуж..чка; 3)залиш..ний; 4) зверн..ння; 5) мереж..во. 

006. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не е).  

В: 1) зач..сувати; 2) остер..гати; 3) заст..бнути; 4) згр..бти; 5) вип..кати. 

007. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву і (не и).  

В: 1) щ..рий; 2) пр..звисько; 3) х..трість; 4) г..рник; 5) др..жати. 

008. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) свіж..сть; 2) ворож..ння; 3) лопуш..ння; 4) широч..нь; 5) верш..на. 

009. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) такс..ст; 2)т..роксин; 3) каз..но; 4) х..тон; 5) ч..нара. 

010. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) граф..н; 2) пр..оритет; 3) к..сет; 4) попур..; 5) б..нт. 

011. Нижче подано іншомовні власні географічні назви. Зробіть те саме, що й у 

завданні 007. 

В: 1) Міч..ган; 2) Г..малаї; 3) Ж..у (річка); 4) Мадр..д; 5) Мекс..ка. 

012. Нижче подано іншомовні прізвища. Зробіть те саме, що й у завданні 007. 

В: 1) Еп..кур; 2) Гр..г; 3) Ш..ллер; 4) Яоц..н; 5) Лесс..нг. 

013. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не а).  

В: 1) заг..няти; 2) сл..в’яни; 3) к..чан; 4) п..гон; 5) кр..хмаль. 

014. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву о (не у).  

В: 1) л..пух; 2) вор..шити; 3) торг..вати; 4) к..зуля; 5) біл..ватий. 

015. Запишіть номери слів, у яких відбулося чергування е з о. 

В: 1) вечеря; 2) вечори; 3) жонатий; 4) женитися; 5) печера. 

016. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

апостроф. 

В: 1) Зинов..єв; 2) Ігнат..єв; 3) Кас..янов; 4) Мурав..йов; 5) Лук..янов. 

017. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву і (не и). 

В: 1) Крут..кова; 2) Нік..тін; 3) Т..хомиров; 4) Ш..шкін; 5) Фонв..зін. 

018. Нижче подано російські власні назви. Запишіть номери слів, у які треба вставити 

букву е (не є). 

В: 1) Оз..ров; 2) Андр..єв; 3) Аг..єв; 4) Ж..лябов; 5) Р..пін. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву у (не в). 

В: 1) були (у, в) мене; 2) день (у, в) день; 3) кинулись (у, в)розтіч; 4) вірю (у, в) 

справедливість; 5) жив (у, в) Умані. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких слід залишити букву і (не й). 

В: 1) так би (і, й) сказав; 2) хлопці (і, й) дівчата; 3) день (і, й) ніч; 4) стежки (і, й) дороги; 5) 

швидко (і, й)де. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких допущено порушення милозвучності. 

В: 1) риба в воді; 2) зійшлись разом; 3) вийшов із саду; 4) глибока калюжа; 5) хотілося б. 

 

ІV. Будова слова 

(§§ 41 — 45) 

 

001. Запишіть номери слів, у яких основа дорівнює кореневі. 

В: 1) близький; 2) тихий; 3) сплав; 4) бігун; 5) ворона. 

002. Запишіть номери складних слів. 

В: 1) протипроменевий; 2) позаслужбовий; 3) птахолов; 4) поневіряння; 5) козеріг. 



003. Запишіть номери слів, які слід написати через дефіс. 

В: 1) темно/синій; 2) машинно/тракторний; 3) машино/будівний; 4) глухо/німий; 5) 

західно/український. 

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

В: 1) раз/у/раз; 2) рано/вранці; 3) сам/один; 4) прем’єр/міністр; 5) гідро/механіка. 

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003. 

В: 1) пів/яблука; 2) пів/аршина; 3) пів/правда; 4) пів/Харкова; 5) пів/року. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть номери слів, у 

кінці графічних скорочень яких ставиться крапка. 

В: 1) 10 хвилин; 2) 10 міліметрів; 3) область; 4) 10 гривень; 5) 10 тисяч. 

 

V. Іменник 
(§§ 46—55) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки іменників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий; 7 — кличний. 

В: Лелеки на високому стовбурі в’яза мостять гніздо. 

002. Запишіть номери іменників, що належать до ІІ відміни. 

В: 1) день; 2) лінь; 3) знання; 4) ягня; 5) скриня. 

003. Запишіть номери іменників, що належать до ІІІ відміни. 

В: 1) кукіль; 2) сіль; 3) ніч; 4) земля; 5) родич. 

004. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

В: 1) дощ; 2) коліща; 3) збіжжя; 4) шприц; 5) груша. 

005. Запишіть номери іменників, що належать до м’якої групи. 

В: 1) долар; 2) вівчар; 3) касир; 4) богатир; 5) єгер. 

006. Запишіть номери іменників, що належать до мішаної групи. 

В: 1) цегляр; 2) екземпляр; 3) картяр; 4) ковзаняр; 5) окуляр. 

007. Подані іменники І відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нестандартні закінчення (винятки). 

В: 1) сотня; 2) петля; 3) ніздря; 4) липа; 5) воша. 

008. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву и (не і).  

В: 1) у мов..; 2) на папер..; 3) з товаришам..; 4) гніздо чиж..в; 5) сказав другов.. . 

009. Подані іменники усно поставте в називному відмінку множини. Запишіть номери 

іменників, які в цьому відмінку мають закінчення и (не і). 

В: 1) гараж; 2) ювіляр; 3) тесляр; 4) смуга; 5) хабар. 

010. Подані іменники усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери 

іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук е (не о). 

В: 1) столяр; 2) абзац; 3) стриж; 4) душа; 5) теплиця. 

011. Запишіть номери слів, у яких замість крапок слід вставити букву а (не я). 

В: 1) з сухар..ми; 2) у долар..х; 3) у коментар..х; 4) снігур..м; 5) на узвишш..х. 

012. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у закінченнях яких у цьому відмінку виступає звук у (не а). 

В: 1) прогрес; 2) рояль; 3) завод; 4) кілограм; 5) Іран. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012. 

В: 1) Конотоп; 2) Будапешт; 3) Красний Лиман; 4) Буг; 5) Ташлик. 

014. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери іменників, які в цьому відмінку мають нульове закінчення. 

В: 1) подвір’я; 2) обличчя; 3) життя; 4) татарин; 5) кілограм. 

015. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -им.  

В: 1) Глібов; 2) Ковалишин; 3) Сербин; 4) Львів; 5) Пришвін. 

016. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в місцевому відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, які в цьому відмінку мають закінчення -у. 

В: 1) сік; 2) поріг; 3); Харків; 4) дерево; 5) горнятко. 

017. Подані іменники ІІІ відміни усно поставте в орудному відмінку однини. Запишіть 

номери іменників, у яких кінцеві приголосні основи перед закінченням подовжилися.  

В: 1) користь; 2) папороть; 3) Січ; 4) Керч; 5) мудрість. 



018. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по батькові. Запишіть 

номери імен по батькові, що в кінці мають буквосполучення -йович. 

В: 1) Аркадій; 2) Олекса; 3) Георгій; 4) Василь; 5) Протас. 

 

VІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 55—66) 

 

001. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

В: 1) У тихій воді відбилися розложисті верби з правого берега. 

002. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити букву і (не и).  
В: 1) мамин.. руки; 2) сух..х дров; 3) родюч..м чорноземом; 4) у глух..м куті; 5) погож..ми 

днями. 

003. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е (не о).  
В: 1) дрімуч..ю; 2) пущ..ю; 3) тиш..ю; 4) найглухіш..ю; 5) пізнь..ю. 

004. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не и). 

В: 1) так..х дерев; 2)у наш..й школі; 3) згасаюч..й день; 4) перш..м чином; 5) у так..й справі. 

005. Запишіть номери прикметників, у яких у формі вищого ступеня з’являється 

буквосполучення жч (не щ). 

В: 1) близький; 2) красивий; 3) дужий; 4) багатий; 5) гладкий. 

006. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане речення. 

В: Субтропічний клімат більш …, ніж помірний. 1) сухий; 2) сухіший. 

007. Від поданих іменників І відміни усно утворіть присвійні прикметники. Запишіть 

номери прикметників, у яких кінцевий приголосний твірної основи м’який або шиплячий. 

В: 1) Олеся; 2) свекруха; 3) Галя; 4) Раїса; 5) Марія. 

008. Від поданих іменників ІІ відміни усно утворіть присвійні прикметники й 

поставте їх у називному відмінку жіночого роду (чия?). Запишіть номери прикметників, які 

мають суфікс -ев (-єв). 

В: 1) Степан; 2) бородань; 3) Валерій; 4) Лукаш; 5) ювіляр. 

009. Запишіть номери числівників, поданих словами, що правильно передають 

звучання чисел, наведених цифрами. 

В: Протягом 20 днів. 1) двадцять; 2) двадцяти; 3) двадцятьох. 

010. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві частини й у 

вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

В: 1) п’ятдесят (Д.); 2) сімсот (Ор.); 3) п’ятсот (М.); 4) вісімдесят (Р.) 5) двісті (Д.). 

011. Наведені числівники усно поставте в орудному відмінку. Запишіть номери 

числівників, у яких у цьому відмінку з’являється м’який знак. 

В: 1) чотири; 2) кількасот; 3) сім; 4) п’ятсот; 5) сто. 

012. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку пишеться м’який 

знак. 

В: 1) 60; 2) 15; 3) 600; 4) 5; 5) 1000000. 

013. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не дво-). 

В: 1) 2-сотий; 2) 2-поверховий; 3) 2-годинний; 4) 2-осьовий; 5) 2-ярусний. 

014. Усно слова, що в дужках, поставте в потрібній формі. Запишіть номери 

словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, -і). 

В: 1) два (мільярд); 2) півтора (відсоток); 3) чотири (день); 4) три з половиною (тиждень); 

5) чотири десяті (кілограм). 

015. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й запишіть її 

номер. 

В: Між початком року і п’ятнадцятим… 1) лютого; 2) лютим; 3) лютий. 

016. Позначте підряд цифрами відмінки займенників у реченні: 1 — називний; 2 — 

родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — місцевий. 

В: Того дощу, що випав на його ниву, було мало, треба було поливати її. 

017. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба вставити букву і (не 

и). 

В: 1) всупереч ц..м прогнозам; 2) у ц..м світі; 3) по вс..х дорогах; 4) ус..м людям; 5) на 

ч..юсь думку. 



018. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через дефіс). 

В: 1) аби/чий; 2) хтозна/який; 3) кому/небудь; 4) казна/якого; 5) де/який. 

 

VІІ. Дієслово 
(§§ 67 — 77) 

 

001. Запишіть номери дієслів у дійсному способі. 

В: 1) шануймося; 2) закінчивши; 3) вивчили; 4) попрацюєш; 5) зберегла б. 

002. Дієслова поставте в чоловічому роді минулого часу. Запишіть номери дієслів, в 

основах яких при цьому відбулося чергування голосних. 

В: 1) втекти; 2) побороти; ) 3) рости; 4) ревти; 5) переносити. 

003. Запишіть номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

А: 1) шепотиш; 2) полемо; 3) стоїте; 4) ірже; 5) волочеш. 

004. Усно визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть номери дієслів, у закінчення 

яких треба вставити букву е (не и). 

В: 1) колиш..ться; 2) мовч..те; 3) сид..мо; 4) поверн..ш; 5) тіш..шся. 

005. Запишіть номери дієслів, транскрипцію яких подано неправильно. 

В: 1) гнеться  гне ц ц а ; 2) б’ється  бйе т с а ; 3) б’єшся  бйе шс а ; 4) пнешся  пне с с а . 

006. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини. Запишіть номери дієслів, що 

мають закінчення -иш. 

В: 1) везти; 2) продати; 3) тремтіти; 4) рвати; 5) поїсти. 

007. Усно за неозначеною формою визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть 

номери дієслів, що належать до І дієвідміни. 

В: 1) свистати; 2) реготіти; 3) вважати; 4) держати; 5) боятися. 

008. Запишіть номери дієслів, у яких в усіх особах відбувається чергування 

приголосного перед закінченням. 

В: 1) платити; 2) писати; 3) булькотіти; 4) цокотати; 5) захистити. 

009. Запишіть номери дієслів, у яких треба вставити букву и (не е). 

В: 1) належ..мо; 2) ждат..ме; 3) носит..мете; 4) кин..ш; 5) ор..мо. 

010. Запишіть номери дієслів у формі наказового способу. 

В: 1) зворушить; 2) поспішіть; 3) сушимо; 4) розкажете; 5) дружімо. 

011. Подані дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. Запишіть 

номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

В: 1) озвучити; 2) ударити; 3) глянути; 4) помножити; 5) відставити. 

012. Запишіть номери активних дієприкметників. 

В: 1) кипучий; 2) працюючий; 3) сидячий; 4) стиглий; 5) посивілий. 

013. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву і (не и). 

В: 1) на квітуюч..х луках; 2) на несуч..й поверхні; 3) затихаюч..й гомін; 4) зеленіюч.. поля; 

5) танцююч..ми тінями. 

014. Запишіть номери пасивних дієприкметників. 

В: 1) недоторканний; 2) неоціненний; 3) доглянутий; 4) журавлиний; 5) збентежений. 

015. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна замінити формою на 

-но, -то. 

В: 1) план накреслений; 2) у нього увага розсіяна; 3) трава скошена. 

016. Запишіть номери дієслів, від яких творяться дієприслівники із суфіксом -ачи, -

ячи. 

В: 1) тріскотіти; 2) стерегти; 3) полоти; 4) сидіти; 5) прибігти. 

017. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и (не і). 

В: 1) літаюч.. планери; 2) думав не поспішаюч..; 3) тремтяч.. тіні; 4) долаюч.. помилки, 

ідімо до істини; 5) палаюч.. вогнища. 

018. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна замінити на 

дієприслівник. 

В: 1) Він говорить й усміхається. 2) Коли матиму час, поміркуємо про це. 3) Як втомлюся, 

дивлюся телевізор. 

 

VІІІ. Незмінювані частини мови 

(§§ 78—92) 



 

001. Позначте підряд цифрами словосполучення з незмінюваними частинами мови: 1 

— із прислівником; 2 — з прийменником; 3 — із сполучником; 4 — із часткою. 
В: 1) минув майже рік; 2) садок біля хати; 3) було та загуло; 4) ступив наперед. 

002. Запишіть номери виразів з прислівниками, які пишуться через дефіс. 

В: 1) по/осінньому полю; 2) говорив по/просту; 3) почав по/діловому; 4) зупинився 

по/близу; 5) виє по/вовчи. 

003. Запишіть номери прислівників, які пишуться окремо. 
В: 1) від/давна; 2) в/основному; 3) по/їхньому; 4) на/ліво; 5) до/чиста. 

004. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 

В: 1) уві/сні приснилось; 2) вбіг з/надвору; 3) у/щерть; 4) на/силу підвівся; 5) в/горі —небо. 

005. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 
В: 1) по/третє; 2) по/одному; 3) на/троє; 4) на/відмінно; 5) від/тепер. 

006. Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски слід поставити дефіс. 
В: 1) як/раз; 2) тим/часом; 3) врешті/решт; 4) де/не/де; 5) кінець/кінцем.  

007. Запишіть номери прислівників, у кінці яких треба написати букву і (не и). 
В: 1) залюбк..; 2) двіч..; 3) завширшк..; 4) навкруг..; 5) нехотяч.. . 

008. Запишіть номери прийменників, які пишуться через дефіс. 
В: 1) з/ під; 2) по/під; 3) за/для; 4) у/слід; 5) з/посеред. 

009. Запишіть номери слів і виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

разом. 
В: 1) піді/мною; 2) в/день народження; 3)в/глиб лісу; 4) моя хата с/краю; 5) до/дому 

рідного. 

010. Запишіть номери виразів, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
В: 1) коли/б знаття; 2) то/ж не спи; 3) не/зважаючи на те що; 4) хоч/би й завірюха; 5) та/ж 

пам’ятаю. 

011. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 
В: 1) немовби/то; 2) тим/то; 3) отож/бо; 4) якби/ж/то; 5) цеб/то. 

012. Запишіть номери речень, у яких слова, подані через косу риску, пишуться 

окремо. 
В: 1) Та то/ж було давно. 2) Що/б вам добре велося. 3) Мови про/те не було. 4) Часу мало, 

то/ж поспішай. 5) Тісно, за/те не холодно. 

013. Запишіть номери часток, які треба написати разом. 
В: 1) он/який; 2) аби/де; 3) поки/що; 4) що/дня; 5) авже/ж. 

014. Запишіть номери слів, частки з якими треба написати через дефіс. 
В: 1) хтозна/як, 2) прийшов/таки; 3) екс/чемпіон; 4) що/другий день; 5) що/ж/до. 

015. Запишіть номери слів, з якими не пишеться разом. 

В: 1) не/хтось; 2) не/года; 3) не/десятий; 4) не/самовитий; 5) не/я. 

016. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

В: 1) не/приязнь, а байдужість; 2) закралася не/довіра; 3) чиясь не/вихованість; 4) рух, а 

не/спокій; 5) ні, не/далеко. 

017. Запишіть номери дієслів, з якими не пишеться разом. 
В: 1) не/поспішаючи; 2) не/притомніти; 3) не/зібрано; 4) не/подумавши; 5) не/зчутися. 

018. Запишіть номери висловів, у яких не слід написати окремо. 

В: 1) не/стямився і досі; 2) не/здужає дитина; 3) не/навидимо зло; 4) сьогодні трохи 

не/доспав; 5) не/дослухав розмови. 

019. Запишіть номери висловів, у яких не пишеться тільки окремо. 
В: 1) не/засіяне поле; 2) ще не/зібраний; 3) нічим не/задоволений; 4) не/дочитана книжка; 

5) не/довершена досі справа. 

020. Запишіть номери висловів, у яких не треба написати окремо. 
В: 1) у нас не/має можливості; 2) не/має між ними злагоди; 3) дорога не/має кінця; 4) він 

не/має сумніву. 

021. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс. 
В: 1) отим/то й ба; 2) агов/гов!; 3) ба/бах!; 4) їй/бо; 5) до/побачення. 



 

 

ІХ. Синтаксис і пунктуація 

(§§ 93—125) 

 

001. Позначте підряд цифрами розділові знаки в кінці поданих речень: 1 — крапка; 2 

— знак питання; 3 — знак оклику. 
В: 1) Що є цінніше над свободу 2) Яке це щастя — робити добро 3) Міркуйте непоквапно, 

але дійте рішуче  

002. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 
В: Варто було б поплавати човном на цьому озері. 

003. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 
В: 1) Пригадалася давня подія. 2) Скло протерли ганчіркою. 3) Його вже не чекали. 4) Хто 

там буде? 5) Радійте весні, поля. 

004. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), які називають 

присудки. 
В: Дощу нема, день видався чудовий. 

005. Позначте підряд цифрами словосполучення з другорядними членами речення: 1 

— з додатком; 2 — з означенням; 3 — з обставиною. 
В: 1) постукав тричі; 2) розмова про наболіле; 3) розгубився від несподіванки; 4) його 

допомога. 

006. Визначте кількість простих речень, що входять до поданого складного речення. 
В: Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпно багата й гарна, яка 

виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються 

(П.Панч). 

007. Запишіть номер, якими словами слід закінчити правило: 1 — підвищеним тоном; 

2 — пониженим тоном; 3) рівним тоном. 
В: Частина речення, виділена парним тире, вимовляється … 

008. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире між групою 

підмета і групою присудка. 
В:1) Земля наша наче розкрита книга. 2) Історія пам’ять віків. 3) Це ж чудово пливти 

Дніпром. 4) Червневі ночі завжди теплі. 

009. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через дефіс. 
В: 1) льон/довгунець; 2) квітка/нарцис; 3) меч/риба; 4) дерево/сосна; 5) Світязь/озеро. 

010. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

В: Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в надвечірній млі в сумовиту пору 

листопаду. 

011. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й між ними треба 

поставити кому. 
В: 1) чиста прозора вода; 2); невидимі підводні скелі; 3) рівний залитий сонцем степ; 4) 

нескінченний безмежний простір; 5) стомлені від безсоння голубі очі. 

012. Запишіть номери речень, у яких обставини однорідні й між ними треба 

поставити коми. 
В: 1) Понад дорогою за тином росли соняшники. 2) Помаленьку поволі минали дні. 3) 

Високо в небі летять журавлі. 

013. Між однорідними членами речення подумки поставте коми і зробіть те саме, що 

й у завданні 010. 
В: Моє щастя і ніжність і гнів у пісню я перелив. 

014. Запишіть номери словосполучень, у яких між однорідними членами треба 

поставити коми. 
В: 1) напровесні чи влітку; 2) ні світ ні зоря; 3) і сонце і місяць; 4) або я або ти; 5) стояла я і 

слухала. 

015. Запишіть порядковий номер того слова (рахуючи й службові), після якого треба 

поставити двокрапку. Якщо двокрапку в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
В: Усе в чеканні поле, і земля, і місяць. 



016. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні члени речення, які 

треба виділити комами. 

В: 1) За річкою попід лісом паслися коні. 2) Там за горами вже день. 3) Учора о десятій 

годині було затемнення сонця. 

017. Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба 

поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 
В: Весь простір окрім високих полонин покривали густі ліси. 

018. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Вітер шарпнувся і підхопивши листок поніс його далі. 

019. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Засіяне вчасно поле має дати добрий врожай. 

020. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Степ оповитий тишею дихав пахощами трав. 

021. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Весняний дощ рівний теплий щедро напував землю. 

022. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Білі конвалії весни прапори підводять голівки до сонця. 

023. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Не бушуй даремно синє море! 

024. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Отже ми принаймні в цьому питанні дійшли згоди. 

025. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Впала роса і на траві неначеб намисто заблищало. 

026. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 

027. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Ми чекали коли прийде весна і коли можна буде босоніж побігати.  

028. Зробіть те саме, що й у завданні 017. 

В: Хмари неначе троянди червоніли на заході. 

029. У реченні на місці косої риски треба поставити двокрапку або тире. Двокрапку 

позначте цифрою 1, тире — цифрою 2. 

В: Не кидай іскри в солому/ і сама згорить, і село спалить. 

030. Зробіть те саме, що й у завданні 029. 

В: Здобудеш освіту/побачиш більше світу. 

 

 

 

 

 

 

 

Для самоперевірки 

(відповіді до тестів усіх трьох варіантів А, Б, В однакові) 

 

Листок відповідей (І) 

001 2           (§ 1. 1) 007 1, 2, 4, 5   (§ 4. 1) 013 4                 (§ 6. 2г) 

002 1, 4       (§ 1. 3) 008 2, 4, 5       (§ 4. 2) 014 4                 (§ 6. 2ґ) 

003 2, 3, 5   (§ 2. 2) 009 1, 2, 4       (§ 4. 3, 4) 015 2                 (§ 6. 3) 

004 3, 4, 5   (§ 3. 1) 010 3, 4, 5       (§ 5. 1-7) 016 1, 5             (§ 7. 1) 

005 2           (§ 3. 2) 011 4               (§ 6. 2б) 017 4, 5             (§ 7. 2) 

006 4           (§ 3. 3, 4) 012 4               (§ 6. 2в) 018 2, 3             (§ 7. 3-4) 

 



Листок відповідей (ІІ) 

001 2, 4              (§ 8.1) 008 1, 2, 4     (§ 12.2-3) 015 2, 5            (§ 16.3) 

002 2, 3, 5          (§ 8.2) 009 3, 5          (§ 12.4) 016 1, 4, 5         (§ 17) 

003 2, 3              (§ 8.2) 010 1, 2, 4      (§ 13) 017 2, 4……….(§ 18) 

004 1, 3, 4          (§ 9) 011 2, 4, 5      (§ 14.1) 018 1, 2             (§ 20) 

005 4                  (§ 10) 012 3, 5          (§ 14.2-4) 019 1, 2, 3, 5     (§ 21) 

006 2, 3              (§ 11) 013 3              (§ 15) 020 3, 5              (§ 22) 

007 2, 4              (§ 12.1) 014 1, 4, 5   (§ 16;1-2,4) 021 2                  (§ 23) 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

001 3, 5          (§ 25) 008 1, 2, 4   (§ 32) 015 2, 3       (§ 36) 

002 2, 3, 4      (§ 26. 1-3) 009 4            (§ 33. 1, 3) 016 1, 5       (§ 37.0) 

003 1, 5          (§ 26. 4-6) 010 2, 4        (§ 33. 1, 3) 017 2, 5        (§ 37. 1-2) 

004 2, 4, 5      (§ 27) 011 2, 3        (§ 33. 2, 3) 018 1, 2, 4    (§ 37. 3-4) 

005 2, 3, 4      (§ 28) 012 1, 2, 5    (§ 33. 2, 3) 019 2, 3       (§ 38. 1, 3) 

006 1, 2, 5      (§ 29) 013 2, 4, 5    (§ 34) 020 3           (§ 38. 1, 3) 

007 2, 4         (§§ 30-31 ) 014 1, 4        (§ 35) 021 1, 2, 4   (§§ 39, 40) 

 

Листок відповідей (ІV) 

001 2, 5            (§ 4) 003 1, 2           (§ 43. 1-3) 005 4                 (§ 44) 

002 3, 5            (§ 41) 004 2, 3, 4       (§ 43. 4-5) 006 3, 4, 5         (§ 45) 

 

Листок відповідей (V) 

 

001 1, 6, 2, 4    (§ 46) 007 3, 5             (§ 48.1) 013 3, 4         (§ 51.3-4) 

002 1, 3             (§ 47.1) 008 3                (§ 49.1-2) 014 2, 4            (§ 52) 

003 2, 3             (§ 47.1) 009 2, 4            (§ 49.3-4) 015 1, 2, 5        (§ 53.1) 

004 1, 5             (§ 47.2) 010 3, 4, 5        (§ 50.1) 016 1, 5            (§ 53.3) 

005 2, 4, 5         (§ 47.3) 011 2, 4            (§ 50.2) 017 2, 3            (§ 54) 

006 1, 3, 4         (§ 47.4) 012 1, 3, 5       (§ 51. 1-2) 018 1, 3            (§ 55) 

 

 

 

Листок відповідей (VІ) 

001 6, 1, 2       (§56) 007 2, 5              (§61.1) 013 1, 4          (§63.2-3) 

002 1, 4           (§57) 008 2, 3, 4          (§61.2) 014 2, 5          (§64.1-3) 

003 2, 3           (§58) 009 2                  (§62.2) 015 1              (§64.4) 

004 2, 5           (§59) 010 3                  (§62) 016 2, 1, 2, 4   (§65) 

005 1, 3           (§60.1-4) 011 3, 4              (§62) 017 2, 3, 4       (§65.3) 

006 1               (§60.5-6) 012 2, 4, 5           (§63.1) 018 1, 5           (§65.4) 

 

Листок відповідей (VІІ) 

001 3, 4          (§ 67) 007 1, 3            (§ 70) 013 2, 4            (§ 74.3) 

002 1, 3          (§ 68.2) 008 2, 4            (§ 71) 014 3, 5            (§ 75) 



003 2, 4, 5      (§ 69.0) 009 1, 2, 3        (§ 72) 015 2                (§ 76) 

004 1, 4          (§ 69.1-2) 010 2, 5            (§ 73.1) 016 1, 4            (§ 77.1) 

005 2, 3          (§ 69.3) 011 3                (§ 73.2) 017 2, 4            (§ 77.2) 

006 3              (§ 69.5) 012 2, 3, 5        (§ 74.1-2) 018 1, 3            (§ 77.4) 

 

Листок відповідей (VІІІ) 

001 4, 2, 3, 1       (§ 78) 008 1, 5             (§84) 015 2, 4          (§90.1-2) 

002 3, 5               (§ 79) 009 4                 (§85) 016 1, 4, 5      (§90.3-4) 

003 2                   (§ 79) 010 1, 4             (§87.1-2) 017 2, 5          (§91.1-2) 

004 1                   (§ 80) 011 2, 3             (§87.3) 018 1, 5          (§91.2-3) 

005 3, 5               (§ 81) 012 1, 3             (§88) 019 2, 3, 5      (§91.4) 

006 3, 4               (§ 82) 013 2, 4, 5         (§89.1-2) 020 3, 4          (§91.5) 

007 2                   (§ 83) 014 1, 2, 3         (§89.3-4) 021 2, 4          (§92) 

 

Листок відповідей (ІХ) 

001 2, 3, 1         (§93) 011 1, 3, 4       (§106.1-4) 021 2, 3, 4     (§113.3) 

002 4                 (§94) 012 2               (§106.5) 022 2, 4          (§114) 

003 1, 4             (§95) 013 2, 4           (§107.1) 023 3              (§115) 

004 2, 4, 5         (§96) 014 3, 4           (§107.2-3) 024 1              (§116) 

005 3, 1, 3, 2     (§97) 015 3               (§108) 025 2              (§120.1) 

006 5                 (§98) 016 2, 3           (§109) 026 0            (§120.2-3) 

007 1                (§101) 017 2, 5           (§110) 027 2            (§120.2-4) 

008 2, 3            (§103) 018 3, 5           (§111) 028 1, 3         (§122) 

009 1, 3, 5        (§104) 019 0               (§112) 029 1             (§123.2) 

010 0                (§105) 020 1, 3           (§113.2) 030 2              (§123.3) 

 

 

Норми оцінювання за п’ятибальною системою: 

за 90 % правильних відповідей — “5”; 

за 76 — 89 % правильних відповідей — “4”; 

за 60 — 75 % правильних відповідей — “3”; 

за менше 60 % правильних відповідей — “2”. 

 

 

 


