
Користуйтеся безплатно: копіюйте, передруковуйте 

 

Проф. І.П.Ющук 

 

Грамотність без репетитора 

 

Пропоновані тести призначені для самостійного підвищення 

грамотності за посібником: І.П.Ющук. Практикум з правопису і граматики 

української мови. — К.: ВД “Освіта”, 2012. Дано три варіанти тестів А, Б і В 

з листками для відповідей. Після всіх трьох тестів наведено відповіді до них 

для самоперевірки за розділами посібника. Відповіді однакові для всіх трьох 

варіантів.  

На листках для відповідей проти номерів запитань зазначено параграф 

(§) названого посібника, матеріал якого треба опрацювати, і номер вправи 

(в.), яку потрібно виконати, якщо відповідь була неправильна. Неправильною 

слід вважати відповідь, у якій бодай одна цифра не збігається з контрольною 

або не всі цифри записано. Після того, як таким чином буде опрацьовано 

варіант А, слід перейти до варіанта Б, а потім до варіанта В. Найкраще це 

робити за розділами. З кожним кроком кількість помилок у відповідях 

повинна зменшуватися. А якщо їх виявиться все-таки чимало, виконання 

тестів необхідно повторити спочатку. 

Тільки наполеглива праця — запорука успіху! 

 

 

Тести для самоперевірки грамотності 

 за “Практикумом з правопису й граматики української мови” 

Варіант А 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) д е є ж з; 2) ж з і и й; 3) й к л м н; 4) н о п р с; 5) с т ф у х. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

А: 1) серце, сердечний; 2) бур’ян, бурячиння; 3) скріпка, скрипка; 4) 

руїна, руйнувати; 5) як-не-як, якраз. 

003. Запишіть номери слів, написаних за фонетичним (не 

морфологічним) принципом. 

А: 1) птаство; 2) шістнадцять; 3) вчаться; 4) якісний; 5) розжарити. 

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

А: 1) хащі; 2) ряст; 3) ячмінь; 4) сузір’я; 5) сиджу. 

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

А: 1) п’ядь; 2) тім’я; 3) подяка; 4) подія; 5) портьєра. 

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

А: 1) бульйон; 2) ялівець; 3) городжу; 4) дзюркіт; 5) підживити. 



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

м’який приголосний. 

А: 1) праця; 2) країна; 3) прислів’я; 4) пуща; 5) співає. 

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

А: 1) безкраїй; 2) сильний; 3) зрощений; 4) збуджений; 5) безмежний. 

009. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено двома звуками. 

А: 1) б’ється; 2) прозивають; 3) прізвище; 4) знайду; 5) знаходить. 

010. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено одним звуком. 

А: 1) співають; 2) пір’я; 3) чавунний; 4) весняний; 5) казармений. 

011. Запишіть номери іншомовних слів. 

А: 1) поет; 2) забаганка; 3) фрукт; 4) снага; 5) тембр. 

012. Позначте цифрами написання слів у кожному словосполученні, 

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: 1) (С, с)ин (Б, б)ожий; 2) (К, к)абінет (М, м)іністрів України; 3) 

(М,м)іністерство (Ю, ю)стиції України. 

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

А: 1) явір; 2) еоліт; 3) тім’я; 4) вздовж; 5) НАТО. 

014. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку 

можна залишити три букви. 

А: 1) поджеркотіти; 2) надзвичайний; 3) ладжу; 4) подзвін; 5) розсада. 

015. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після 

п’ятої букви або цифри (крапок не враховувати). 

А: 1) сухотрав’я; 2) давноминулий; 3) Т.Г.Шевченко; 4) поет 

Д.Павличко; 5) 10523 тис. км
2
. 

Листок для відповідей (І) 

001                § 1.1; в.1 006                  § 3; в.10 011                 § 5; в.15. 

002                § 1.3; в.2 007                § 4.1; в.12 012                § 6; в.19.І 

003                   § 2; в.4 008                § 4.2; в.13 013               § 7; в.20.1 

004                   § 3; в.7 009              § 4.2-3;в.13 014               § 7; в.20.2 

005                 § 3; в.10 010                § 4.3; в.14 015                  § 7; в.20 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8—23) 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний 

(не на сонорний). 

А: 1) груша; 2) ніч; 3) буква; 4) лимон; 5) цитрус. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний 

приголосний. 

А: 1) голуб; 2) земля; 3) площа; 4) батько; 5) знаряддя. 

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

А: 1) горіх; 2) ваза; 3) імідж; 4) ноша; 5) плац. 

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

глухі приголосні. 



А: 1) во(г,х)ко; 2) лі(дж,ч)ба; 3) фу(д,т)бол; 4) про(з,с)ьба; 5) 

бри(з,с)ки. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с (не з). 

А: 1) ро..сипав; 2) по..тинав; 3) ро..пікся; 4) бе..країй; 5) ..сунув. 

006. Запишіть номери лише тих рядів букв, у яких правильно показано 

чергування приголосних. 

А: 1) г—с—ж; 2) к—ц—ч; 3) х—з—ш; 4) зд—здж; 5) ст—щ. 

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

А: 1) яє..ня; 2) необа..ний; 3) ру..ник; 4) серде..ний (бідолашний); 5) 

моло..ний.  

008. Від поданих іменників усно, додаючи суфікс –ськ(ий), утворіть 

прикметники. Запишіть номери тих слів, у яких кінцевий приголосний 

твірної основи і с злилися в один звук. 

А: 1) Волноваха; 2) Димерка; 3) Несвіж; 4) Бахмач; 5) казах. 

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

А: 1) афган..ський; 2) гіган..ський; 3) турис..ський; 4) поган..ський; 5) 

президен..ський. 

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

А: 1) хорол..ський; 2) ірпін..ський; 3) стамбул..ський; 4) прип’ят..ський; 

5) березан..ський. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж (не з). 

А: 1) у блу..ці; 2) у калю..ці; 3) у в’я..ці; 4) бря..чати; 5) бли..че. 

012. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т або д. 

А: 1) пес..ливий; 2) якіс..ний; 3) виїз..ний; 4) шіс..надцять; 5) 

щас..ливий. 

013. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на м’який 

приголосний (не пом’якшений). 

А: 1) безмежжя; 2) зоря; 3) плац; 4) косар; 5) гай. 

014. Запишіть номер групи букв, після яких у будь-якій позиції можна 

ставити м’який знак. 

А: 1) д т р з с ц л н; 2)  д т з с ч л н; 3) з с ц л н д т; 4)  д т з ш ц л н. 

015. Запишіть номери слів, у які треба вставити м’який знак. 

А: 1) куз..ня; 2) безбат..ченко; 3) різ..бяр; 4) на лежан..ці; 5) у жмен..ці. 

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

А: 1) серм..яга; 2) мавп..ячий; 3) моркв..яний; 4) рутв..яний; 5) зв..язок. 

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

А: 1) монтан..яр; 2) Рейк..явік; 3) інтерв..ю; 4) б..ро; 5) марсел..єза. 

018. Запишіть номери слів, у яких букви, що в дужках, треба подвоїти. 

А: 1) коло(с)я; 2) з учас(т)ю; 3) Повол(ж)я; 4) збі(ж)я; 5) без вага(н)ь. 

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

А: 1) підні(с)я; 2) бе(з)вучний; 3) на (д)мір; 4) (л)яний; 5) Доне(ч)ина. 

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

А: 1) шале(н)ий; 2) букве(н)ий; 3) дерев’я(н)ий; 4) лату(н)ий; 5) 

свяще(н)ий. 

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



А: 1) ка(с)а; 2) бру(т)о; 3) сю(р)еалізм; 4) Го(л)андія; 5) баро(к)о. 

 

Листок для відповідей (ІІ) 

001                 § 8.1; в.22 008                 § 12; в.35 015         §16;в.50,51 

002                 § 8.2; в.23 009              §12.3;в.36.І 016         § 17.1; в.88 

003                 § 8.2; в.24 010              § 12.4; в.34 017            § 18; в.60 

004                  § 9; в.27.І 011                 § 13; в.38 018            § 20; в.66 

005                  § 10; в.28 012                 § 14; в.42 019              §21;в.69 

006            § 11.1-2; в.32 013           § 15; в.46, 47 020            § 22; в.72 

007               § 11.3; в.33 014                 § 15; в.49 021            § 23; в.75 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24—40) 

001. Запишіть номери всіх пар голосних, які іноді можна сплутати між 

собою під час позначенні їх на письмі. 

А: 1) о—а; 2) у—і; 3) о—у; 4) е—и; 5) и—і; 6) е—у. 

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

А: 1) б..ру; 2) зб..рати; 3) вит..рти; 4) вит..рати; 5) завм..рати. 

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

А: 1) вел..ч; 2) справ..дливий; 3) пром..нистий; 4) пел..на; 5) тр..вога. 

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

А: 1) пр..густий; 2) пр..гуснути; 3) пр..краса; 4) пр..дивний; 5) пр..людія. 

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

А: 1) в’язальн..ця; 2) довірл..вий; 3) залиш..ний; 4) мереж..во; 5) 

оголош..ння. 

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

А: 1) руч..ньки; 2) дощ..чок; 3) пальч..к; 4) сон..чко; 5) кош..чок. 

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

А: 1) зач..сувати; 2) пр..рва; 3) к..пить; 4) ненав..сть; 5) хм..ль.  

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

А: 1) навкруг..; 2) книг..; 3) вогк..; 4) площ..; 5) сказавш.. 

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

А: 1) меж..річчя; 2) в..їхати; 3) пр..вілля; 4) з..гнутий; 5) в..дмовити. 

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

А: 1) тепл..нь; 2) верш..на; 3) вовч..ще; 4) маков..ння; 5) суш..ння. 

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

А: 1) кос..нус; 2) еп..тет; 3) орх..дея; 4) пріор..тет; 5) єп..скоп. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

географічних назвах.. 

А: 1) С..дней; 2) Мадр..д; 3) Єг..пет; 4) Б..рма; 5) Ж..гулі. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

особових назвах.. 

А: 1) Ш..ллер; 2) Ов..дій; 3) Гр..г; 4) Пучч..ні; 5) Шексп..р. 

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

А: 1) х..зяїн; 2) б..рсук; 3) сл..в’яни; 4) г..няти; 5) ..ренда. 



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

А: 1) ябл..ня; 2) к..жух; 3) буд..вати; 4) г..лубка; 5) піск..ватий. 

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

А: 1) ч..реда; 2) стеж..чка; 3) ч..рнило; 4) Ч..рнухи; 5) щ..тина. 

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

російських власних назвах. 

А: 1) Нов..ков; 2) Щедр..н; 3) Т..хонов; 4) Балак..рев; 5) Ш..шкін. 

018. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не є). 

А: 1) Д..ржавін; 2) Хл..бников; 3) П..шков; 4) Серг..єв; 5) Плещ..єв. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву у. 

А: 1) острів (у, в) океані; 2) літо (у, в) ро зпалі; 3) мудрість (у, в) 

книгах; 4) хотів  (у, в)стигнути; 5) відпочили (у, в)літку. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву і. 

А: 1) кіт (і,й) собака; 2) сонце (і,й) вітер; 3) про що (і,й)деться; 4) день 

(і,й) ніч; 5) мені (і,й) невтямки. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких треба виправити 

порушення милозвучності мови. 

А: 1) зібрались учні; 2) прийшов з школи; 3) події у світі; 4) війна і мир; 

5) сосни й ялини. 

Листок для відповідей (ІІІ) 

001                  § 24; в.79 008          § 30.3;в.93.ІІІ 015          § 35; в.110 

002                  § 25; в.81 009                 § 31; в.95 016          §36; в.112  

003                  § 26; в.82 010                 § 32; в.97 017          § 37; в.115 

004                  § 27; в.85 011            § 33.1; в.102 018          § 37. в.116 

005                  § 28; в.86 012            § 33.2; в.102 019          § 38; в.120 

006              § 28; в.87.ІІ 013            § 33.3; в.104 020          § 38; в.119 

007                  § 29; в.89 014               § 34; в.107 021          § 39; в.123 

 

ІV. Лексика 

(§§ 41—47) 

001. Запишіть номери слів, якими треба закінчити вислів: Кожне слово 

в мові обов’язково має… 

А: 1) закінчення; 2) кілька значень; 3) граматичне значення; 4) лексичне 

значення; 5) службове значення. 

002. Закінчіть вислів: За тим, як вони наповнені лексичним значенням, 

слова бувають… 

А: 1) запозичені; 2) називні; 3) незапозичені; 4) службові; 5) вказівні. 

003. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито слова з 

переносним значенням. 

А: 1) теплий день; 2) тепла зустріч; 3) час біжить; 4) кінь біжить; 5) 

лампа світить. 

004. Запишіть номери синонімів до слова… 

А: пахучий: 1) ясний; 2) тихий; 3) запашний; 4) свіжий; 5) духмяний. 

005. З синонімічного ряду виберіть лише стилістично забарвлені 

синоніми й запишіть їхні номери. 



А: 1) працювати; 2) гарувати, 3) мозолитися; 4) робити; 5) 

трудитися. 

006. Запишіть номер антоніма до слова… 

А: новий: 1) застарілий; 2) віджилий; 3) старий; 4) давній; 5) свіжий. 

007. Запишіть номер слова, яким треба закінчити визначення: Слова, 

які звучать однаково, але мають зовсім різне значення, — це … 

А: 1) пароніми; 2) синоніми; 3) антоніми; 4) омоніми. 

008. Запишіть номери омонімів, пряме значення яких стає зрозумілим 

лише в контексті. 

А: 1) лава; 2) годинник; 3) кран; 4) олівець; 5) вогнище. 

009 З-поміж поданих паронімів доберіть пропущене означення в 

реченні: 

А: Чорніла купа … вугілля (О.Гончар).— 1) деревинного; 2) деревного; 

3) дерев’яного; 4) дерев’янистого. 

010. Закінчіть вислів:Терміни завжди…  

А: 1) однозначні; 2) загальновживані; 3) багатозначні; 4) галузеві. 

011. З-поміж застарілих слів виберіть історизми й позначте їх цифрами. 

А: 1) перст; 2) бунчужний; 3) возний; 4) злато; 5) зерцало. 

012. Запишіть номери фразеологізмів. 

А: 1) біла ворона; 2) поранена ворона; 3) ламати голову; 4) помити 

голову; 5) голубі очі. 

013. З-поміж поданих фразеологізмів випишіть лише номери 

фразеологічних зрощень. 

А: 1) ловити момент; 2) теревені правити; 3) глек розбити; 4) взяти в 

голову; 5) серце радіє. 

014. Запишіть номери кліше, що стосуються мовного етикету. 

А: 1) щиро дякую; 2) згідно з наказом; 3) дослідження крові; 4) 

вибачайте ласкаво; 5) сфера обслуговування. 

015. Закінчіть вислів: Лінгвістичні одномовні словники бувають… 

А: 1) енциклопедичні; 2) тлумачні; 3) перекладні; 4) вибіркові; 5) 

нормативні. 

 

Листок для відповідей (ІV) 

001          § 41.2; в.126 006            § 43.1; в.132 011              § 45; в.138 

002          § 41.3; в.127 007            § 43.2; в.134 012           § 46.1; в.141 

003          § 41.5; в.129 008            § 43.2; в.134 013           § 46.1; в.140 

004             § 42; в.130 009            § 43.5; в.135 014           § 46.2; в.143 

005             § 42; в.131 010               § 44; п.136 015              § 47; в.144 

 

V. Будова слова і правопис 

(§§ 48—52) 

001. Запишіть номери складних слів. 

А: 1) двоярусний; 2) тихесенький; 3) до відома; 4) будь-який; 5) 

стоголосий. 

002. Запишіть номери слів, записаних за морфологічним принципом. 



А: 1) усний; 2) агентство; 3) розсада; 4) чеський; 5) наїзник. 

003. Запишіть номери слів, що пишуться через дефіс. 

А: 1) сіро/жовтий; 2) вічно/зелений; 3) далеко/сяжний; 4) сам/один; 5) 

раз/у/раз. 

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

А: 1) аеро/флот; 2) блок/схема; 3) фото/елемент; 4) стерео/кіно; 5) 

дизель/мотор. 

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

А: 1) пів/Києва; 2) пів/обличчя; 3) пів/оберта; 4) напів/сон; 5) 

напів/порожній. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть 

номери слів, у кінці графічних скорочень яких не ставиться крапка. 

А: 1) 10 метрів; 2) 10 кілограмів; 3) 10 мільярдів; 4) пан; 5) 10 копійок. 

 

Листок для відповідей (V) 

001             § 48; в.145 003               § 50; в.149 005                § 51; в.151 

002             § 49; в.146 004            § 50.5; в.150 006                § 52; в.153 

 

VІ. Іменник 
(§§ 54—64) 

001. Запишіть номери іменників чоловічого роду. 

А: 1) біль; 2) листя; 3) коні; 4) адреса; 5) подорож.  

002. Запишіть номери іменників, які не належать до жодної з відмін. 

А: 1) ліс; 2) шимпанзе; 3) мідь; 4) сани; 5) лісничий. 

003. Запишіть номери іменників, які належать до ІІ відміни. 

А: 1) вітер; 2) небо; 3) знання; 4) теля; 5) бюро. 

004. Запишіть номери іменників, які належать до ІІІ відміни. 

А; 1) земля; 2) блакить; 3) кінь; 4) ніч; 5) день. 

005. Запишіть номери іменників, які належать до мішаної групи. 

А: 1) велич; 2) корж; 3) селище; 4) макуха; 5) гуща. 

006. Запишіть номери іменників, які належать до м’якої групи. 

А: 1) лікар; 2) квазар; 3) пластир; 4) комісар; 5) буксир. 

007. Запишіть номери іменників, які належать до твердої (не мішаної) 

групи. 

А: 1) весляр; 2) перпендикуляр; 3) котляр; 4) скляр; 5)  ювіляр. 

008. Позначте по порядку цифрами відмінки іменників у реченні: 1 —

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий; 7 — кличний. 

А: На лузі біля річки косарі косять сіно. 

009. Запишіть номери іменників, які в називному відмінку множини 

мають закінчення –і (не -и). 

А: 1) пляж; 2) муляр; 3) дзиґа; 4) школяр; 5) сумка. 

010. Запишіть номери іменників, які в орудному відмінку однини 

мають закінчення –ем (не -ом). 

А: 1) муляр; 2) ковзаняр; 3) окуляр; 4) орендар; 5) базар. 



011. Нижче подано іменники І відміни в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери тих іменників, у яких закінчення нестандартні (винятки). 

А: 1) корів; 2) ніздрів; 3) мишей; 4) пісень; 5) лелек. 

012. Запишіть номери іменників ІІ відміни, які в родовому відмінку 

однини мають закінчення -у (не -а). 

А: 1) туман; 2) дуб; 3) кілограм; 4) Крим;  5) Конотоп. 

013. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку 

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

им.  
А: 1) Зеров; 2) Ковалів; 3) Харків; 4) Турчин; 5) Литвин. 

014. Запишіть номери іменників ІІ відміни твердої групи, які в 

називному відмінку множини, як виняток, мають закінчення –і (не –и). 

А: 1) снігур; 2) базар; 3) хрущ; 4) друг; 5) ніготь. 

015. Запишіть номери іменників ІІ відміни чоловічого роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів. 

А: 1) киянин; 2) помідор; 3) львів’янин; 4) чоловік (“особа”); 5) ніж. 

016. Запишіть номери іменників ІІ відміни середнього роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів (-їв). 

А: 1) життя; 2) обличчя; 3) прислів’я; 4) подвір’я; 5) століття. 

017. Запишіть номери іменників ІІІ відміни, у яких в орудному відмінку 

однини кінцевий приголосний основи подовжується. 

А: 1) невагомість; 2) мить; 3) жовч; 4) кров; 5) подорож. 

018. Запишіть номери іменників, у яких в родовому відмінку множини 

виступає закінчення –ей. 

А: 1) ласощі; 2) верф; 3) свиня; 4) діти; 5) дубляж. 

019. Усно провідміняйте в однині іменник курча. Позначте цифрами, в 

яких відмінках з’являється суфікс –ат-: 1 — називний; 2 — родовий; 3 — 

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

020. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -йович. 

А: 1) Матвій; 2) Григорій; 3) Мефодій; 4) Філат; 5) Назар. 

021. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -ївна. 

А: 1) Григорій; 2) Матвій; 3) Мефодій; 4) Кузьма; 5) Назар. 

 

Листок для відповідей (VІ) 

001                § 54; в.156 008               § 56; в.162 015          § 60; в.177 

002             § 55.0; в.158 009               § 57; в.164 016          § 61; в.178 

003             § 55.1; в.158 010               § 57; в.168 017          § 62; в.179 

004             § 55.1; в.158 011               § 58; в.172 018          § 62; в.179 

005             § 55.2; в.160 012               § 59; в.174 019                    §63.  

006             § 55.3; в.161 013            § 60.2; в.177 020          § 64; в.181 

007             § 55.4; в.161 014            § 56.2; в.177 021          § 64; в.182 



 

VІІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 65—77) 

001. Запишіть номери відносних прикметників. 

А: 1) теплий; 2) вуличний; 3) синій; 4) вчорашній; 5) мамин. 

002. Запишіть номери прикметників, що мають форму вищого ступеня 

порівняння. 

А: 1) легший; 2) вузький; 3) суворий; 4) стрункіший; 5) білуватий. 

003. Прикметники усно поставте у формі вищого ступеня порівняння. 

Запишіть номери слів, у яких з’явиться буквосполучення жч. 

А: 1) високий; 2) близький; 3) молодий; 4) легкий; 5) тяжкий. 

004. Запишіть номери тільки тих слів, у які треба вставити букву щ (не 

жч). 

А: 1) потов..ити; 2) ду..ати; 3) тя..ати; 4) зави..увати; 5) подоро..ати. 

005. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане 

речення. 

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

006. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники. 

Запишіть номери прикметників із суфіксом –ін- (не –ин-) 

А: 1) Марія; 2) Леся; 3) Софійка; 4) Ярослава; 5) княгиня. 

007. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники 

жіночого роду. Запишіть номери прикметників із суфіксом –ев- (не –ов-) 

А: 1) Петро; 2) сторож; 3) Олесь; 4) багатій; 5) Іван. 

008. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — 

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий. 

А: Літньої пори у пізній час спостерігаю за вечірнім небом. 

009. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити 

букву і (не и).  

А: 1) співуч..м голосом; 2) у широк..м полі; 3) тих..х вечорів; 4) чуж..ми 

руками; 5) сестрин.. зошити. 

010. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е 

(не о).  

А: 1) їж..ю; 2) свіж..ю; 3) гаряч..ю; 4) каш..ю; 5) ясніш..ю. 

011. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не 

и). 

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

чином; 5) у так..й справі. 

012. Запишіть номери збірних числівників. 

А: 1) сорок один; 2) двоє; 3) п’ятий; 4) шестеро; 5) дев’ять. 

013. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку при 

написанні словами має бути м’який знак. 

А: 1) 500; 2) 9; 3) 50; 4) 8; 5) 1000000. 

014. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не 

дво-). 



А: 1) 2-укісний; 2) 2-денний; 3) 2-ярусний; 4) 2-мільйонний; 5) 2-бічний. 

015. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві 

частини й у вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

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

(М.); 5) чотириста (Д.). 

016. Слова, що в дужках, усно поставте в потрібній формі. Запишіть 

номери словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, 

-і). 

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

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

017. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й 

запишіть її номер. 

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

018. Запишіть номери означальних займенників. 

А: 1) весь; 2) той; 3) свій; 4) самий; 5) ваш. 

019. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба 

вставити букву і (не и). 

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

ц..й нагоді; 5) при ц..х словах. 

020. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через 

дефіс). 

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

021. Доберіть пропущений займенник і запишіть його номер. 

А: Щебетало птаство, і… щебет веселив душу: 1) його; 2) їхній. 

 

Листок для відповідей (VІІ) 

001                § 65; в.183 008             § 68; в.189 015             § 73; в.198 

002              § 66; в.184.І 009             § 69; в.191 016             § 74; в.200 

003            § 66; в.184.ІІ 010             § 69; в.193 017             § 74; в.201 

004                § 66; в.185 011             § 70; в.194 018             § 75; в.202 

005           § 66.І; в.184.І 012             § 71; в.196 019           § 76; в.204.І 

006                § 67; в.186 013             § 72; в.197 020          § 107; в.267  

007                § 67; в.187 014             § 72; в.197 021             § 77; в.206 

 

VІІІ. Дієслово 
(§§ 78 — 92) 

001. Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способову (перелік 

закінчіть, останні три позначивши цифрами) … 

А: 1) минулого часу; 2) дієприслівник 3) дієприкметник; 4) 

теперішнього часу; 5) безособову на –но, -то;. 

002. Запишіть номери дієслів доконаного виду. 

А: 1) горить; 2) захистимо; 3) вивчу; 4) зустрічаючи; 5) думав. 

003. Запишіть номери словосполучень з перехідними дієсловами. 

А: 1) радувати око; 2) набиратися розуму; 3) допомогти сестрі; 4) 

знайти причину; 5) думати про майбутнє. 



004. Запишіть номери дієслів, вжитих у 2-й особі теперішнього часу. 

А: 1) почнеш; 2) орють; 3) садите; 4) турбуємося; 5) прикрашаєш. 

005. Закінчіть вислів: Форми минулого часу й умовного способу 

творяться від основи… 

А: 1) теперішнього часу; 2) неперехідного дієслова: 3) неозначеної 

форми; 4) перехідного дієслова. 

006. Запишіть номери дієслів І дієвідміни. 

А: 1) плюскоче; 2) гуркотить; 3) млоїть; 4) крається; 5) волочить. 

007. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву е (не и) 

А: 1) див..шся; 2) колиш..ться; 3) допиш..ш; 4) квап..ться; 5) говор..те. 

008. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити пропущене 

закінчення 2-ї особи однини дійсного способу -иш. 

А: 1) верн..ся; 2) наїс..ся; 3) довір..ся; 4) не здас..ся 5) попрос..ся. 

009.За неозначеною формою усно визначте дієвідміни дієслів. Запишіть 

номери дієслів І дієвідміни. 

А: 1) туркотати; 2) стелитися; 3) скрекотіти; 4) молоти; 5) гоїти. 

010. За основою теперішнього часу (3-я особа множини) визначте, які з 

дієслів належать до І дієвідміни. Запишіть їхні номери. 

А: 1) тріпот-; 2) тріпоч-; 3) їзд-; 4) терпл-; 5) скрегот-. 

011. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву и (не е). 

А: 1) мовчат..мете; 2) знайд..те; 3) стан..мо; 4) знат..ме; 5) 

мат..муть. 

012. Запишіть номери дієслів у наказовому способі. 

А: 1) мовчімо; 2) вивчимо; 3) оточіть; 4) вивчите; 5) озеленить. 

013. Дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. 

Запишіть номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

А: 1) зважити; 2) сипати; 3) облишити; 4) порадити; 5) приголубити. 

014. Запишіть номери активних дієприкметників недоконаного виду. 

А: 1) скрипучий; 2) радіючий; 3) писаний; 4) скриплячий; 5) зів’ялий. 

015. Від дієслів усно утворіть пасивні дієприкметники. Запишіть 

номери дієприкметників із суфіксом –ен(ий). 

А: 1) заплатити; 2) зсукати; 3) замести; 4) стерти; 5) стесати. 

016. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна 

замінити формою на -но, -то. 

А: 1) вправа виконана; 2) погляд прикутий до дверей; 3) стіл 

прибраний. 

017. Від поданих дієслів усно утворіть дієприслівники. Запишіть 

номери дієприслівників із суфіксом -учи. 

А: 1) тесати; 2) записати; 3) бачити; 4) крастися; 5) ворожити. 

018. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и 

(не і). 

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

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

019. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна 

замінити на дієприслівник. 



А: 1) Коли читаєш книжку, записуй цікаві вислови. 2) Коли звільнюся, 

ми зустрінемось. 3) Сидять дівчата й перешіптуються. 4) Коли приходжу 

додому, мама швидше ставить вечерю на стіл. 

020. Запишіть номери дієслів, з якими не пишемо разом. 

А: 1) не/знаючи; 2) не/притомніти; 3) не/хотів; 4) не/зчувся; 5) 

не/сподівався. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких не з дієприкметниками 

обов’язково пишеться окремо. 

А: 1) ніким не/бачений звір; 2) не/достигле яблуко; 3) не/відкриті ще 

землі; 4) не/зачинені двері; 5)  не/сплачений борг. 

Листок для відповідей (VІІІ) 

001                § 78; в.207 008             § 82; в.215 015           § 89; в.230.І 

002                § 79; в.208 009             § 83; в.217 016             § 90; в.232 

003                § 79; в.209 010             § 84; в.221 017             § 91; в.233 

004                § 80; в.211 011             § 85; в.222 018             § 91; в.234 

005                § 81; в.212 012             § 86; в.223 019             § 91; в.235 

006                § 82; в.213 013             § 86; в.224 020           § 92; в.238.І 

007                § 82; в.234 014             § 88; в.228 021        § 92; в.238.ІІІ 

 

ІХ. Незмінювані частини мови 

(§§ 93—110) 

 

001. Запишіть номери прислівників способу дії, міри й ступеня. 

А: 1) удвічі; 2) вгорі; 3) учора; 4) нашвидкуруч; 5) надвечір. 

002. Запишіть номери прислівників причини. 

А: 1) принагідно; 2) навмисне; 3) зосліпу; 4) обов’язково; 5) тому . 

003. Запишіть номери прислівників, у яких треба подвоїти н. 

А: 1) шале(н)о; 2) огне(н)о; 3) прихова(н)о; 4) гости(н)о; 5) навіже(н)о. 

004. Запишіть номери прислівників, які пишуться через дефіс. 

А: 1) по/маленьку; 2) по/заячи; 3) по/простому; 4) від/давна; 5) до/сита. 

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

риску, пишуться окремо. 

А: 1) в/день такий; 2) в/ночі холодно; 3) на/нівець;4) глянув спід/лоба; 5) 

з/ранку дощ. 

006. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 

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

007 . Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски треба 

поставити дефіс. 

А: 1) врешті/решт; 2) все/одно; 3) чим/далі; 4) геть/чисто; 5) 

кінець/кінцем. 

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

А: 1) раз/у/раз; 2) як/не/як; 3) всього/на/всього; 4) рік/у/рік; 5) з 

давніх/давен. 

009. Запишіть номери прислівників, у кінці яких слід поставити букву і 

(не и) 



А: 1) навпак..; 2) двіч..; 3) навпомацк..; 4) по-українськ..; 5) стояч.. 

010. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито прийменник (не 

прислівник). 

А: 1) дім близько лісу; 2) напередодні випав сніг; 3) довкола море синіє, 

4) сад навколо хати; 5) навкруги — поле. 

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

пишуться через дефіс. 

А: 1) по/над шляхом; 2) оба/біч дороги; 3) із/за лісу; 4) з/поза гір; 5) 

по/біля річки. 

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

пишуться окремо. 

А: 1) пішли в/глиб лісу; 2) відійшов на/бік; 3) небо наді/мною; 4) 

на/початку було тихо; 5) ми росли в/купі. 

013. Усно виберіть правильну прийменникову форму, пропущену в 

реченні, і запишіть її номер. 

А: Маємо діяти…: 1) згідно закону; 2) згідно з законом. 

014. Запишіть номери протиставних сурядних сполучників. 

А: 1) а; 2) однак; 3) або; 4) якщо; 5) не тільки… а й. 

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

пишуться окремо. 

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

тільки; 5) то/ж повертайся. 

016. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 

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

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

пишуться окремо. 

А: 1) То/ж будь мудрий. 2) Все та/ж думка в мене. 3) Поспішай, що/б 

устигнути. 4) Та/ж ми вже тут були. 5) Що/б не сталося — працюй. 

018. Запишіть номери уточнювальних часток. 

А: 1) навіть; 2) трохи не; 3) неначе; 4) ото; 5) собі. 

019. Запишіть номери слів, які пишуться через дефіс. 

А: 1) хто/небудь; 2) аби/який; 3) бозна/що; 4) отакий/то; 5) тільки/що. 

020. Запишіть номери слів, які пишуться окремо. 

А: 1) авже/ж; 2) адже/ж; 3) ані/як; 4) чим/скоріш; 5) сказав/би. 

021. Запишіть номери слів, які з не пишуться разом. 

А: 1) не/один; 2) не/впинний; 3) не/здара; 4) не/наш; не/сосна. 

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

А: 1) так, не/легко; 2) ні, не/пізно; 3) не/правда, а вигадка; 4) не/добрий, 

а злий; 5) не/уважний учень. 

023. Запишіть номери спонукальних вигуків. 

А: 1) ой; 2) геть; 3) дзень; 4) анумо; 5) тьху. 

024. Запишіть номери вигуків, які пишемо окремими словами. 

А: 1) на/добраніч; 2) ку/ку!; 3) куд/кудак! 4) їй/право; 5) оце/то так. 

 

 Листок для відповідей (ІХ) 



001                § 93; в.239 009             § 98; в.248 017           § 105; в.263 

002                § 93; в.239 010             § 99; в.251 018           § 106; в.264 

003                § 94; в.241 011           § 100; в.252 019           § 107; в.266 

004                § 94; в.241 012           § 101; в.254 020           § 107; в.267 

005                § 95; в.243 013           § 102; в.257 021           § 108; в.269 

006                § 96; в.244 014           § 103; в.259 022           § 108; в.269 

007                § 97; в.246 015           § 104; в.260 023           § 109; в. — 

008                § 97; в.247 016           § 104; в.261 024           § 110; в.270 

 

Х. Просте неускладнене речення 

(§§ 111—126) 

001. Позначте по порядку цифрами розділові знаки в кінці поданих 

речень: 1 — крапка; 2 — знак питання; 3 — знак оклику. 

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

не вмієте, того навчайтесь 

002. Вставте пропущені два слова, позначивши їхні номери, у 

визначення: Член речення — це слово або словосполучення, яке становить … 

відповідь на питання в реченні. 

А: 1) розгорнуту; 2) найкоротшу; 3) поширену; 4) осмислену; 5) повну. 

003. Закінчіть вислів, позначивши номери потрібних слів: 

Синтаксичний центр (граматичну основу) речення становлять… 

А: 1) означення; 2) обставини; 3)  підмет; 4) присудок; 5) додаток. 

004. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 

А: Мабуть, тільки  мох може рости на цьому камінні. 

005. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 

А: 1) Урожай зібрали. 2) Знайшовся зошит. 3) Мене морозило. 4) Що 

трапилося? 5) Квітни, наша молодість. 

 

006. Запишіть номери речень зі складеним підметом.  

А: 1) Минуло п’ять років. 2) Цвірінчать невгомонні горобці. 3) Падає 

лапатий сніг. 4) Поїзд рушив. 5) Батько з сином про все домовилися. 

007. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складені дієслівні присудки. 

А: Будемо думати, що маємо робити далі. 

008. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складений іменний присудок. 

А: Він був відомий чоловік у місті. 

009. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено присудок. 

А: Справді, це щастя — працювати не тільки для себе, а й для людей. 

010. Запишіть номери словосполучень з прямими додатками.  

А: 1) розв’язав задачу; 2) затупився олівець; 3) їхав автобусом; 4) 

згадали про літо; 5) не знайшов кашкета. 

011. Запишіть номери словосполучень з неузгодженим означенням.  



А: 1) весняний ранок; 2) одяг про свято; 3) усмішка матері; 4) зимовий 

вечір; 5) ішли повільно. 

012. Запишіть номери словосполучень з прикладкою.  

А: 1) гриб маслюк; 2) ґудзик від пальта; 3) місто Канів; 4) лісові ягоди; 

5) журнал “Дніпро”. 

013. Запишіть номери словосполучень з обставиною способу дії.  

А: 1) працював допізна; 2) підвівся знехотя; 3) прийшли звідусюди; 4) 

сиділи втрьох; 5) зупинився на перехресті. 

014. Запишіть номери словосполучень з обставиною мети.  

А: 1) прибіг допомогти; 2) розгубився з незвички; 3) зопалу вигукнув; 4) 

причепурився задля гостей; 5) жили в розкошах. 

015. Визначте, із скількох простих підрядних словосполучень 

складається подане речення. 

А: Хмари білопінні задумано пливуть у золоті висот (В.Сосюра). 

016. Позначте по порядку цифрами види простих речень: 1 — 

двоскладне; 2 — односкладне означено-особове; 3 — неозначено-особове; 4 

— узагальнено-особове; 5 — безособове; 6 — називне. 

А: 1) Надворі сутеніє. 2) Сонце заходить. 3) Посеред кімнати стіл. 

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

А: 1) Мені розповідали про вас. 2) Менше говори — більше вчуєш. 3) У 

неділю підемо в ліс. 

018. Запишіть номери неповних речень. 

А: 1) Довкола туман. 2) Він скочується в яр. 3) Ховається від сонця. 4) 

Туман випадає росою, 5) На сході поволі випогоджується. 

019. Чи завжди паузу на письмі позначаємо комою (або іншим 

розділовим знаком)? 1 — так; 2 — ні. 

020. Позначте по порядку цифрами, якого розділового знака стосується  

нижче сказане: 1 — коми; 2 — крапки з комою; 3 — тире; 4 — двокрапки. 

А: 1) тон підвищується перед…; 2) тон підвищується після…; 3) 

подовжена пауза… 

021. Чи завжди на місці пропущеного члена речення ставимо тире? 1 — 

так; 2 — ні. 

022. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире 

між групою підмета і групою присудка. 

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

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

023. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через 

дефіс. 

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

заєць/біляк. 

024. Запишіть номери словосполучень, у яких слова поєднані сурядним 

зв’язком. 

А: 1) пучок калини; 2) світить, та не гріє; 3) милуюся квітами; 4) 

сонце і місяць; 5) сніг або дощ. 

 



Листок для відповідей (Х) 

001            § 111; в.272 009            § 114; в.276 017            § 119; в.284 

002            § 112; в.274 010            § 115; в.278 018          § 120; в.285.І 

003            § 112; в.274 011            § 116; в.279 019            § 121; в.286 

004            § 112; в.274 012            § 116; в.279 020            § 122; в.287 

005            § 113; в.275 013            § 117; в.280 021            § 123; в.288 

006            § 114; в.276 014            § 117; в.281 022            § 124; в.289 

007            § 114; в.277 015            § 118; в.283 023            § 125; в.290 

008            § 114; в.277 016            § 119; в.284 024            § 126; в.292 

 

ХІ. Просте ускладнене речення 

(§§ 127—139) 

001. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною 

позолотою на білому тілі беріз. 

002. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й 

між ними треба поставити кому. 

А: 1) темно-синє всіяне зорями небо; 2) яскравий сонячний промінь; 3) 

привітний лагідний голос; 4) тихий літній вечір; 5) вкриті снігом високі гори. 

003. Запишіть номери словосполучень, у яких обставини однорідні. 

А: 1) за річкою коло лісу; 2) біля озера під вербою; 3) по горах і 

долинах; 4) перед затишшям і перед грозою; 5) у ріднім краї над Дніпром. 

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

треба поставити коми. 

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

3) За селом на пагорбі росла груша. 4) Добиралися то поїздом то автобусом. 

005. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Я живу і борюсь і творю для людей. 

006. 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) мовчав і 

тільки всміхався; 5) або сьогодні або ніколи. 

007. Запишіть порядковий номер того слова в кожному з речень 

(рахуючи й службові), після якого треба поставити двокрапку або тире. Якщо 

двокрапку чи тире в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

А: Всюди росли дерева у дворах, поза хатами, над вулицею. І вулиці, й 

подвір’я усе в зелені. 

008. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні 

члени речення, які треба виділити комами. 



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

тяглися поля. 3) Вальдшнеп тобто лісовий кулик водиться в нас. 4) Скрізь по 

горах ростуть буки. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Ми всі за винятком Петра ходили на екскурсію. 

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

А: Музиканти підвелися й низько вклонившись подякувала слухачам. 

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

А: Я йшов не поспішаючи (Л.Первомайський). 

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

А: Огорнуті мерехтливим маревом тополі домальовували обрій.. 

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

А: Зорі густо посіяні мерехтіли в небі. 

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

А: Червоні скелі дикі непевні нависли над нами. 

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

А: Мій син дзвіночок сміху прокидається вранці. 

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

А: Будь навіки славний народе рідний! 

017. Позначте по порядку цифрами розряди поданих парами вставних 

слів, які: 1 — виражають упевненість або невпевненість; 2 — вказують на 

джерело повідомлення; 3 — виражають задоволення чи незадоволення; 4 — 

привертають увагу; 5 — вказують на порядок думок. 

А: 1) на щастя, на жаль; 2) безперечно, певно; 3) по-перше, навпаки. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Отже ми принаймні в цьому питанні дійшли згоди. 

019. Запишіть номери речень, у яких виділені слова є вставними. 

А: 1) Мить іноді здається вічністю. 2) Здається поїзд запізнюється. 

3) Він прибув проте вчасно. 4) Сонце світить, проте холодно. 

020. Закінчить вислів: Вставлені слова і речення передають… 

А: 1) ставлення автора; 2) чужу думку; 3) побіжне зауваження; 4) 

оцінку сказаного; 5) упевненість. 

021. Запишіть номери речень, у яких треба поставити пропущену кому. 

А: 1) Авжеж я чув про це. 2) Так він вважає. 3) Так я вільний. 4) Ой 

Дніпре, ти батьку наш! 5) Ой боляче! 

 

Листок для відповідей (ХІ) 

001              § 126; в.292 008           § 130; в.302 015           § 135; в.308 

002              § 127; в.293 009                § 131  — 016           § 136; в.311 

003              § 127; в.294 010           § 132; в.303 017           § 137; в.313 

004              § 127; в.295 011           § 132; в.304 018           § 137; в.313 



005            § 128; в.297.І 012           § 133; в.305 019           § 137; в.313 

006         § 128; в.297.ІІІ 013           § 133; в.306 020           § 138; в.314 

007              § 129; в.299 014           § 134; в.307 021           § 139; в.315 

 

ХІІ. Складне речення 

(§§ 140—149) 

001. 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). 

002. Запишіть номери складнопідрядних речень. 

А: 1) Язиком густо, а на ділі пусто. 2) Аби пшоно, каша буде. 3) Не так 

сталось, як гадалось. 4) Легко сказати, але зробити годі. 5) Берись дружно 

— не буде сутужно. 

003. Запишіть номери складнопідрядних речень із завдання 002, у яких 

підрядне речення стоїть перед головним. 

004. Запишіть номери речень, у яких підрядне речення до головного 

приєднане сполучним словом (не сполучником підрядності). 

А: 1) У кого розум, у того й щастя. 2) Чоловік має два вуха, щоб 

багато слухав. 3) Де вода, там і верба. 4) Яке дерево, такий і плід. 5) Якби 

сам був білий, то не чорнив би іншого. 

005. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

означальне; 2 — з’ясувальне; 3 — способу дії; 0 — інший.. 

А: 1) Так півень піє, як уміє. 2) Не рубай сук, на якому сам сидиш. 3) 

Ніхто й не чув, як комар чхнув. 4) Задер носа, що й кочергою не дістати. 5) 

Знати по мові, що у кого в голові. 

006. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

обставини місця; 2 — часу; 3 — причини; 0 — інший.. 

А: 1) Не дми в попіл, бо очі запорошиш. 2) Пізно колодязь копати, як 

хата горить. 3) Всюди добре, де нас нема. 4) Коли починаєш, думай про 

кінець. 5) Де рідний край, там і під ялиною рай. 

007. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 — мети; 2 

— умови; 3 — допустовості; 0 — інший. 

А: 1) Коли б не зима, то й літо довше було б. 2) І тварина розумна, 

дарма що не говорить. 3)  Для того коваль кліщі держить, щоб у руки не 

пекло. 4) Хоч поганий тин, та затишно за ним. 5) Чим далі в ліс, тим більше 

дров. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Таємничо мерехтіли зірки і Чумацький Шлях наче манив у невідоме. 

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

А: Під горою росли кущі верболозу й жебоніло джерельце. 

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

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



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

A: Знав що коли мине час усе забудеться. 

012. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

А: Зречешся свого роду / і станеш чужим рабом. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

А: Голова без розуму як ліхтар без свічки. 

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

А: Доброта як хліб потрібна людям. 

015. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

А: Наука — не пиво / в рот не наллєш. 

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

А: Вовків боятися / в ліс не ходити. 

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

А: Лінивий двічі ходить / скупий двічі платить. 

018. Позначте цифрою, що треба поставити на місці косої риски. 1) — 

двокрапку; 2) — тире: 3) — кому й тире; 4) — лише кому; 5 — нічого. 

А: “Я дав би дві зими за одне літо” / казав циган. 

019. Закінчіть вислів, відповідь позначаючи відповідними цифрами: 

При прямій мові у лапки захоплюємо: 1) кому; 2) крапку; 3) знак питання; 4) 

знак оклику; 5) три крапки.  

020. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Замінюючи 

пряму мову на непряму, при потребі змінюємо відповідно й…  

А: 1) особу займенника; 2) число іменника;  3) особу дієслова; 4) 

кличний відмінок іменника; 5) інші відмінки іменників. 

021. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Синтаксична 

єдність характеризується спільним змістом і складається з… 

А: 1) зачину; 2) розповіді; 3) роздуму; 4) розгортання; 5) кінцівки. 

 

Листок для відповідей (ХІІ) 

01              § 140; в.317 008           § 141; в.319 015           § 144; в.324 

002              § 140; в.317 009           § 141; в.319 016           § 144; в.324 

003              § 140; в.317 010           § 141; в.319 017           § 144; в.324 

004              § 140; в.317 011           § 141; в.319 018           § 145; в.326 

005              § 117; в.317  012           § 142; в.320 019           § 145; в.326 

006              § 117; в.317 013           § 142; в.320 020           § 146; в.327 

007              § 117; в.317 014           § 143; в.322 021           § 148; в.333 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести для самоперевірки грамотності 

 за “Практикумом з правопису й граматики української мови” 

Варіант Б 

 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) б в г ґ д; 2) д е є з ж; 3) и і ї й к; 4) к л м н о; 5) ц ч х ш щ. 

002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

Б: 1) сонце, сонечко; 2) бар’єр, барикада; 3) сіль, сильний; 4) приїхати, 

прийти; 5) де-не-де, десь. 

003. Запишіть номери слів, написаних за фонетичним (не 

морфологічним) принципом. 

Б: 1) товариство; 2) братство; 3) вчишся; 4) радісний; 5) розжитися. 

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

Б: 1) пуща; 2) ряска; 3) ясність; 4) узгір’я; 5) воджу. 

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

Б: 1) зав’язь; 2) ім’я; 3) калюжа; 4) мрія; 5) досьє. 

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

Б: 1) мільйон; 2) щавель; 3) броджу; 4) дзвоник; 5) віджилий. 

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

м’який приголосний. 

Б: 1) пшениця; 2) руїна; 3) узголів’я; 4) круча; 5) думає. 

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

Б: 1) омріяний; 2) вільний; 3) дощовий; 4) народжений; 5) беззмінний.  

009. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено двома звуками. 

Б: 1) п’ють; 2) проривають; 3) прірва; 4) пройдений; 5) їду.  

010. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено одним звуком. 

Б: 1) літають; 2) повір’я; 3) сонний; 4) конопляний; 5) пореформений. 

011. Запишіть номери іншомовних слів. 

Б: 1) ідеал; 2) збіжжя; 3) фарба; 4) грань; 5) матч. 

012. Позначте цифрами написання слів у кожному словосполученні, 

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: 1) (М, м)ати (Б, б)ожа: 2) (В, в)ерховна (Р, р)ада України: 3) 

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

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

Б: 1) олія; 2) оазис; 3) сім’я; 4) кшталт; 5) ЧАЕС. 

014. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку 

можна залишити три букви. 

Б: 1) видзвонити; 2) надзвуковий; 3) їжджу; 4)  ґудзик; 5) розклад. 

015. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після 

п’ятої букви або цифри (крапок не враховувати). 

Б: 1) сивобровий; 2) довговусий; 3) Р.Іванченко; 4) син О.О.Петренка; 

5) 40075 км. 

Листок для відповідей (І) 

001                § 1.1; в.1 006                  § 3; в.10 011                 § 5; в.15. 

002                § 1.3; в.2 007                § 4.1; в.12 012                § 6; в.19.І 

003                   § 2; в.4 008                § 4.2; в.13 013               § 7; в.20.1 

004                   § 3; в.7 009              § 4.2-3;в.13 014               § 7; в.20.2 

005                 § 3; в.10 010                § 4.3; в.14 015                  § 7; в.20 

 

ІІ. Правопис приголосних 

(§§ 8—23) 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний 

(не на сонорний). 

Б: 1) дзвін; 2) ластівка; 3) зілля; 4) ріка; 5) тиша. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний 

приголосний. 

Б: 1) смуга; 2) вишня; 3); море; 4) степ; 5) сіножать. 

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

Б: 1) коса; 2) шприц; 3) пуща; 4) вежа; 5) порох. 

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

глухі приголосні. 

Б: 1) ді(г,х)тяр; 2) о(з,с)ьде; 3) ай(з,с)берг; 4) Вели(ґ,к)день; 5) 

бря(з,с)к. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с (не з). 

Б: 1) ро..сада; 2) на..кладав; 3) ро..танув; 4) бе..хмарний; 5) ..цідив. 

006. Запишіть номери лише тих рядів букв, у яких правильно показано 

чергування приголосних. 

Б: 1) к—ц—ш; 2) г—з—ж; 3) к—с—ч; 4) ст—сч; 5) зд—ждж.  

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

Б: 1) соня..ний; 2) пшени..ний; 3) торі..ній; 4) міро..ник; 5) пісо..ник. 

008. Від поданих іменників усно, додаючи суфікс –ськ(ий), утворіть 

прикметники. Запишіть номери тих слів, у яких кінцевий приголосний 

твірної основи і с злилися в один звук. 

Б: 1) Сиваш; 2) Вільшанка; 3) Вороніж; 4) Овруч; 5) Ла-Манш. 

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



Б: 1) іран..ський; 2) аген..ство; 3) студен..ський; 4) хуліган..ський; 5) 

емігран..ський. 

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

Б: 1) маршал..ський; 2) коростен..ський; 3) гуцул..ський; 4) 

бершад..ський; 5) казан..ський. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж (не з). 

Б: 1) у ка..ці; 2) у ді..ці; 3) на моту..ці; 4) в’ї..джений; 5) ни..че. 

012. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т або д. 

Б: 1) компос..ний; 2) радіс..ний; 3) тиж..невий; 4) невіс..ці; 5) 

улес..ливий. 

013. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на м’який 

приголосний (не пом’якшений). 

Б: 1) узбіччя; 2) вечеря; 3) матрац; 4) писар; 5) край. 

014. Запишіть номер групи букв, після яких у будь-якій позиції можна 

ставити м’який знак. 

Б: 1) д т з с ц л н р; 2) д т з с ш л н; 3) ц л н д т з с; 4)  д т з ч ц л н. 

015. Запишіть номери слів, у які треба вставити м’який знак. 

Б: 1) лаз..ня; 2) лар..ки; 3) нян..чити; 4) у хатин..ці; 5) у ковбан..ці. 

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

Б: 1) арф..яр; 2) духм..яний; 3) брукв..яний; 4) Гельм..язів; 5) зм..яклий. 

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

Б: 1) порт..єра; 2) Х..юстон; 3) миш..як; 4) п..юпітр; 5) Н..юкасл. 

018. Запишіть номери слів, у яких букви, що в дужках, треба подвоїти. 

Б: 1) зати(ш)я; 2) з радіс(т)ю; 3) окіс(т)я; 4) пору(ч)я; 5) до зна(н)ь. 

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

Б: 1) місь(к)ом; 2) бе(з)бройний; 3) пі(д)по ра; 4) (с)авці; 5) Туре(ч)ина. 

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

Б: 1) навіже(н)ий; 2) потомстве(н)ий; 3) олов’я(н)ий; 4) невпи(н)ий; 5) 

огне(н)ий. 

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

Б: 1) гру(п)а; 2) не(т)о; 3) і(м)іграція; 4) Брю(с)ель; 5) су(м)а. 

 

Листок для відповідей (ІІ) 

001                 § 8.1; в.22 008                 § 12; в.35 015         §16;в.50,51 

002                 § 8.2; в.23 009              §12.3;в.36.І 016         § 17.1; в.88 

003                 § 8.2; в.24 010              § 12.4; в.34 017            § 18; в.60 

004                  § 9; в.27.І 011                 § 13; в.38 018            § 20; в.66 

005                  § 10; в.28 012                 § 14; в.42 019              §21;в.69 

006            § 11.1-2; в.32 013           § 15; в.46, 47 020            § 22; в.72 

007               § 11.3; в.33 014                 § 15; в.49 021            § 23; в.75 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24—40) 

001. Запишіть номери всіх пар голосних, які іноді можна сплутати між 

собою під час позначенні їх на письмі. 



Б: 1) е—и; 2) а—и; 3) о—а; 4) и—і; 5) о—у; 6) о—и. 

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

Б: 1) п..ру; 2) відп..рати; 3) вид..рти; 4) вид..рати; 5) підп..рати. 

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

Б: 1) неприм..ренний; 2) лип..нь; 3) вос..ни; 4) вер..дливий; 5) тр..ває. 

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

Б: 1) пр..мудрий; 2) пр..мудрився; 3) пр..ніс; 4) пр..добрий; 5) пр..стиж. 

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

Б; 1) вишивальн..ця; 2) вибагл..вий; 3) зачин..ний; 4) пряд..во; 5) 

бач..ння. 

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

Б: 1) дон..чка; 2) пал..чка; 3) ключ..к; 4) вікон..чко; 5) рушн..чок. 

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

Б: 1) оч..кувати; 2) пр..звище; 3) ч..стий; 4) кор..сть; 5) важ..ль. 

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

Б: 1) трох..; 2) шлях..; 3) легк..; 4) дріждж..; 5) кажуч.. 

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

Б: 1) в..йти; 2) меж..гір’я; 3) пр..года; 4) п..дхопити; 5) з..браний. 

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

Б: 1) височ..нь; 2) к..п’яток; 3) топор..ще; 4) ластов..ння; 5) служ..ння. 

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

Б: 1) афер..ст; 2) еп..зод; 3) аж..отаж; 4) реж..м; 5) к..парис. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

географічних назвах.. 

Б: 1) Гринв..ч; 2) Ч..лі; 3) Сард..нія; 4) Пам..р; 5) Пак..стан. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

особових назвах.. 

Б: 1) Ваш..нгтон; 2) Верг..лій; 3) Д..зель; 4) Ч..нгісхан; 5) Мер..ме. 

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

Б: 1) к..лач; 2) к..миш; 3) м..настир; 4) допом..гати; 5) п..ганий. 

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

Б: 1) пар..бок; 2) з..зуля; 3) мандр..вати; 4) р..зумний; 5) холодн..ватий. 

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

Б: 1) ш..рстяний; 2) гач..чок; 3) ч..рторий; 4) веч..ром; 5) Ч..рняк. 

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

російських власних назвах. 

Б: 1) Рад..щев; 2) Троп..нін; 3) С..монов; 4) Т..мірязєв; 5) Щ..пачов. 

018. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не є). 

Б: 1) Н..красов; 2) Л..сков; 3) Б..лий; 4) Матв..єв; 5) Аракч..єв. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву у. 

Б: 1) жив  (у, в) Умані; 2) сонце (у, в) зеніті; 3) місяць (у, в)повні; 4) 

наш (у, в)читель; 5) зима (у, в) лісі. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву і. 

Б: 1) дощ (і,й) сніг; 2) море (і,й) степ; 3) все (і,й)мовірне; 4) осінь (і,й) 

зима; 5) от тобі (і,й) маєш.  



021. Запишіть номери словосполучень, у яких треба виправити 

порушення милозвучності мови. 

Б: 1) зійшлись усі; 2) привітав з святом; 3) помилка у звіті; 4) 

багатство і злидні; 5) вибоїни й ями. 

 

Листок для відповідей (ІІІ) 

001                  § 24; в.79 008          § 30.3;в.93.ІІІ 015          § 35; в.110 

002                  § 25; в.81 009                 § 31; в.95 016          §36; в.112  

003                  § 26; в.82 010                 § 32; в.97 017          § 37; в.115 

004                  § 27; в.85 011            § 33.1; в.102 018          § 37. в.116 

005                  § 28; в.86 012            § 33.2; в.102 019          § 38; в.120 

006              § 28; в.87.ІІ 013            § 33.3; в.104 020          § 38; в.119 

007                  § 29; в.89 014               § 34; в.107 021          § 39; в.123 

 

ІV. Лексика 

(§§ 41—47) 

001. Запишіть номери слів, якими треба закінчити вислів: Кожне слово 

в мові обов’язково має… 

Б: 1) службове значення; 2) лексичне значення; 3) граматичне 

значення; 4) кілька значень; 5) закінчення. 

002. Закінчіть вислів: За тим, як вони наповнені лексичним значенням, 

слова бувають… 

Б: 1) незапозичені; 2) службові; 3) запозичені; 4) вказівні; 5) називні. 

003. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито слова з 

переносним значенням. 

Б: 1) тьмяне світло; 2) тьмяне уявлення; 3) тягти час; 4) тягти воза; 

5)  птах летить. 

004. Запишіть номери синонімів до слова… 

Б: горіти: 1) гаснути; 2) танути; 3) жевріти; 4) гріти; 5) палати. 

005. З синонімічного ряду виберіть лише стилістично забарвлені 

синоніми й запишіть їхні номери. 

Б: 1) думати; 2) метикувати; 3) мізкувати; 4) гадати; 5) міркувати. 

006. Запишіть номер антоніма до слова… 

Б: гарячий: 1) морозний; 2) сніжний; 3) холодний; 4) синій; 5) палкий. 

007. Запишіть номер слова, яким треба закінчити визначення: Слова, 

які звучать однаково, але мають зовсім різне значення, — це … 

Б: 1) антоніми; 2) синоніми; 3) пароніми; 4) омоніми. 

008. Запишіть номери омонімів, пряме значення яких стає зрозумілим 

лише в контексті. 

Б: 1) коса; 2) молоток; 3) кувати; 4) двері; 5) голова. 

009 З-поміж поданих паронімів доберіть пропущене означення в 

реченні: 

Б: Обличчя невільників … і виснажені (З.Тулуб). — 1) земельні; 2) 

землисті; 3) земляні; 4) земні. 

010. Закінчіть вислів:Терміни завжди…  



Б: 1) галузеві; 2) багатозначні; 3) загальновживані; 4) однозначні. 

011. З-поміж застарілих слів виберіть історизми й позначте їх цифрами. 

Б: 1) глас; 2) кошовий; 3) соцький; 4) чадо; 5) возлагати. 

012. Запишіть номери фразеологізмів. 

Б: 1) гаряче серце; 2) гаряче літо; 3) макітра розуму; 4) макітра 

вареників; 5) холодна зима. 

013. З-поміж поданих фразеологізмів випишіть лише номери 

фразеологічних зрощень. 

Б: 1) море по коліна; 2) байдики бити; 3) проти рожна перти; 4) 

вішати голову; 5) серце з перцем. 

014. Запишіть номери кліше, що стосуються мовного етикету. 

Б: 1) якщо Ваша ласка; 2) взяти до уваги; 3) живильний розчин; 4) 

прошу вибачення; 5) стан довкілля. 

015. Закінчіть вислів: Лінгвістичні одномовні словники бувають… 

Б: 1) перекладні; 2) вибіркові; 3) енциклопедичні; 4) нормативні; 5) 

тлумачні. 

 

Листок для відповідей (ІV) 

001          § 41.2; в.126 006            § 43.1; в.132 011              § 45; в.138 

002          § 41.3; в.127 007            § 43.2; в.134 012           § 46.1; в.141 

003          § 41.5; в.129 008            § 43.2; в.134 013           § 46.1; в.140 

004             § 42; в.130 009            § 43.5; в.135 014           § 46.2; в.143 

005             § 42; в.131 010               § 44; п.136 015              § 47; в.144 

 

V. Будова слова і правопис 

(§§ 48—52) 

001. Запишіть номери складних слів. 

Б: 1) жовтогарячий; 2) зеленесенький; 3) під час; 4) хто-небудь; 5) 

водовоз. 

002. Запишіть номери слів, записаних за морфологічним принципом. 

Б: 1) міський; 2) контрастний; 3) розсіл; 4) товариство; 5) пісний. 

003. Запишіть номери слів, що пишуться через дефіс. 

Б: 1) темно/синій; 2) тихо/плинний; 3) давно/минулий; 4) 

тишком/нишком; 5) кінець/кінцем. 

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

Б: 1) гідро/акустика; 2) яхт/клуб; 3) мікро/схема; 4) відео/запис; 5) 

віце/президент. 

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

Б: 1) пів/Європи; 2) пів/неба; 3) пів/осені; 4) напів/натяк; 5) 

напів/прозорий. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть 

номери слів, у кінці графічних скорочень яких не ставиться крапка. 

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

 

Листок для відповідей (V) 



001             § 48; в.145 003               § 50; в.149 005                § 51; в.151 

002             § 49; в.146 004            § 50.5; в.150 006                § 52; в.153 

 

VІ. Іменник 

(§§ 54—64) 

001. Запишіть номери іменників чоловічого роду. 

Б: 1) собака; 2) проміння; 3) комарі; 4) хода; 5) суть. 

002. Запишіть номери іменників, які не належать до жодної з відмін. 

Б: 1) дощ; 2) кенгуру; 3) сіль; 4) двері; 5) майбутнє. 

003. Запишіть номери іменників, які належать до ІІ відміни. 

Б: 1) грім; 2) вікно; 3) щастя; 4) лоша; 5) доміно. 

004. Запишіть номери іменників, які належать до ІІІ відміни. 

Б; 1) пісня; 2) зелень; 3) ячмінь; 4) піч; 5) окунь. 

005. Запишіть номери іменників, які належать до мішаної групи. 

Б: 1) жовч; 2) калач; 3) топорище; 4) комаха; 5) пряжа. 

006. Запишіть номери іменників, які належать до м’якої групи. 

Б: 1) токар; 2) корсар; 3) пузир; 4) ангар; 5) командир. 

007. Запишіть номери іменників, які належать до твердої (не мішаної) 

групи. 

Б: 1) зброяр; 2) мадяр; 3) картопляр; 4) гусляр; 5) формуляр. 

008. Позначте по порядку цифрами відмінки іменників у реченні: 1 —

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий; 7 — кличний. 

Б: На вербі край городу лелеки мостили гніздо. 

009. Запишіть номери іменників, які в називному відмінку множини 

мають закінчення –і (не -и). 

Б: 1) гараж; 2) столяр; 3) книга; 4) сміттяр; 5) цукерка.. 

010. Запишіть номери іменників, які в орудному відмінку однини 

мають закінчення –ем (не -ом). 

Б: 1) столяр; 2) човняр; 3) екземпляр; 4) тягар; 5) бульвар. 

011. Нижче подано іменники І відміни в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери тих іменників, у яких закінчення нестандартні (винятки). 

Б: 1) підків; 2) суддів; 3) во шей; 4) земель; 5) парт. 

012. Запишіть номери іменників ІІ відміни, які в родовому відмінку 

однини мають закінчення -у (не -а). 

Б: 1) сніг; 2) ясен; 3) кілометр; 4) Поділ; 5) Дрогобич. 

013. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку 

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

им.  
Б: 1) Пономарів; 2) Щепкін; 3) Волошин; 4) Чернігів; 5) Дарвін. 

014. Запишіть номери іменників ІІ відміни твердої групи, які в 

називному відмінку множини, як виняток, мають закінчення –і (не –и). 

Б: 1) комар; 2) медовар; 3) вуж; 4) снігур; 5) кіготь. 

015. Запишіть номери іменників ІІ відміни чоловічого роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів. 



Б: 1) болгарин; 2) солдат; 3) хуторянин; 4) циган; 5) плащ. 

016. Запишіть номери іменників ІІ відміни середнього роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів (-їв). 

Б: 1) почуття; 2) роздоріжжя; 3) сузір’я; 4) поле; 5) знання. 

017. Запишіть номери іменників ІІІ відміни, у яких в орудному відмінку 

однини кінцевий приголосний основи подовжується. 

Б: 1) взаємність; 2) гладь; 3) Керч; 4) любов; 5) каламуть.  

018. Запишіть номери іменників, у яких в родовому відмінку множини 

виступає закінчення –ей. 

Б: 1) гордощі; 2) снасть; 3) миша; 4) сани; 5) хрящ. 

019. Усно провідміняйте в однині іменник курча. Позначте цифрами, в 

яких відмінках з’являється суфікс –ат-: 1 — називний; 2 — родовий; 3 — 

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

020. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -йович. 

Б: 1) Сергій; 2) Анатоль; 3) Микола; 4); Порфир; 5) Ігор.  

021. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -ївна. 

Б: 1) Анатоль; 2) Сергій; 3) Микола; 4); Лука; 5) Ігор.  

 

Листок для відповідей (VІ) 

001                § 54; в.156 008               § 56; в.162 015          § 60; в.177 

002             § 55.0; в.158 009               § 57; в.164 016          § 61; в.178 

003             § 55.1; в.158 010               § 57; в.168 017          § 62; в.179 

004             § 55.1; в.158 011               § 58; в.172 018          § 62; в.179 

005             § 55.2; в.160 012               § 59; в.174 019                    §63.  

006             § 55.3; в.161 013            § 60.2; в.177 020          § 64; в.181 

007             § 55.4; в.161 014            § 56.2; в.177 021          § 64; в.182 

 

VІІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 65—77) 

001. Запишіть номери відносних прикметників. 

Б: 1) радісний; 2) автобусний; 3 далекий; 4) сьогоднішній; 5) сестрин. 

002. Запишіть номери прикметників, що мають форму вищого ступеня 

порівняння. 

Б: 1) тонший; 2) низький; 3) вогкий; 4) лункіший; 5) гіркуватий. 

003. Прикметники усно поставте у формі вищого ступеня порівняння. 

Запишіть номери слів, у яких з’явиться буквосполучення жч. 

Б: 1) товстий; 2) важкий; 3) солодкий; 4) гладкий; 5) дужий. 

004. Запишіть номери тільки тих слів, у які треба вставити букву щ (не 

жч). 

Б: 1) підви..ити; 2) доро..ати; 3) ни..ати; 4) кра..ати; 5) пову..ати. 



005. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане 

речення. 

Б: Алюміній у природі більш …, ніж залізо. 1) поширеніший; 2) 

поширений. 

006. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники. 

Запишіть номери прикметників із суфіксом –ін- (не –ин-) 

Б: 1) Зоя; 2) Таня; 3) Надійка; 4) Лариса; 5) господиня. 

007. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники 

жіночого роду. Запишіть номери прикметників із суфіксом –ев- (не –ов-) 

Б: 1) Павло; 2) паж; 3) бородань; 4) Матвій; 5) Семен. 

008. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — 

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий. 

Б: Від близької річки через густі зарості повіяло свіжою вогкістю. 

009. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити 

букву і (не и).  

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

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

010. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е 

(не о).  

Б: 1) пущ..ю; 2) дрімуч..ю; 3) найглухіш..ю; 4) тиш..ю; 5) тепліш..ю. 

011. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не 

и). 

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

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

012. Запишіть номери збірних числівників. 

Б: 1) тридцять три; 2) троє; 3) третій; 4) п’ятеро; 5) сім 

013. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку при 

написанні словами має бути м’який знак. 

Б: 1) 900; 2) 1000000; 3) 60; 4) 7; 5) 17. 

014. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не 

дво-). 

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

ярусний. 

015. Запишіть номери числівників, у яких відмінюються обидві 

частини й у вказаному в дужках відмінку перша частина має закінчення -и. 

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

(Д.); 5) триста (Р.). 

016. Слова, що в дужках, усно поставте в потрібній формі. Запишіть 

номери словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, 

-і). 

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

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

017. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й 

запишіть її номер. 



Б: Між початком року і першим… 1) лютий; 2) лютим; 3) лютого. 

018. Запишіть номери означальних займенників. 

Б: 1) кожний; 2) який; 3) мій; 4) всякий; 5) наш. 

019. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба 

вставити букву і (не и). 

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

ус..м людям; 5) на ч..юсь думку. 

020. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через 

дефіс). 

Б: 1) аби/чий; 2) хтозна/який; 3) кому/небудь; 4) де/який; 5) казна/кого. 

021. Доберіть пропущений займенник і запишіть його номер. 

Б: Дітвора подалася на річку, і за… потяглися й старші: 1) нею; 2) 

ними. 

Листок для відповідей (VІІ) 

001                § 65; в.183 008             § 68; в.189 015             § 73; в.198 

002              § 66; в.184.І 009             § 69; в.191 016             § 74; в.200 

003            § 66; в.184.ІІ 010             § 69; в.193 017             § 74; в.201 

004                § 66; в.185 011             § 70; в.194 018             § 75; в.202 

005           § 66.І; в.184.І 012             § 71; в.196 019           § 76; в.204.І 

006                § 67; в.186 013             § 72; в.197 020          § 107; в.267  

007                § 67; в.187 014             § 72; в.197 021             § 77; в.206 

 

VІІІ. Дієслово 
(§§ 78 — 92) 

001. Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способову (перелік 

закінчіть, останні три позначивши цифрами) … 

Б: 1) майбутнього часу; 2) дієприкметник; 3) безособову на –но, -то; 

4) минулого часу; 5) дієприслівник. 

002. Запишіть номери дієслів доконаного виду. 

Б: 1) жевріє; 2) оборонимо; 3) напишу; 4) користуючись; 5) гадав. 

003. Запишіть номери словосполучень з перехідними дієсловами. 

Б: 1) вести розмову; 2) набратися сили; 3) дякувати друзям; 4) 

втратити рівновагу; 5) пірнути у воду. 

004. Запишіть номери дієслів, вжитих у 2-й особі теперішнього часу. 

Б: 1) скажеш; 2) сіють; 3) вирощуєте; 4) дбаємо; 5) оздоблюєш. 

005. Закінчіть вислів: Форми минулого часу й умовного способу 

творяться від основи… 

Б: 1) перехідного дієслова: 2) теперішнього часу; 3) неозначеної 

форми; 4) неперехідного дієслова. 

006. Запишіть номери дієслів І дієвідміни. 

Б: 1) скрекоче; 2) бурмотить; 3) гоїть; 4) гається; 5) доточить. 

007. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву е (не и) 

Б: 1) захист..те; 2) верн..мося; 3) кин..ш; 4) кот..ться; 5) воруш..ться. 

008. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити пропущене 

закінчення 2-ї особи однини дійсного способу -иш. 



Б: 1) бор..ся; 2) не здас..ся; 3) ужал..ся; 4) наїс..ся; 5) поран..ся. 

009.За неозначеною формою усно визначте дієвідміни дієслів. Запишіть 

номери дієслів І дієвідміни. 

Б: 1) джерґотати; 2) волочити; 3) палахкотіти; 4) колоти; 5) бачити. 

010. За основою теперішнього часу (3-я особа множини) визначте, які з 

дієслів належать до І дієвідміни. Запишіть їхні номери. 

Б: 1) муркот-; 2) муркоч-; 3) брод-; 4) хропл-; 5) свист-. 

011. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву и (не е). 

Б: 1) чекат..мете; 2) візьм..те; 3) під..мо; 4) ждат..ме; 5) брат..муть. 

012. Запишіть номери дієслів у наказовому способі. 

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

013. Дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. 

Запишіть номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

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

014. Запишіть номери активних дієприкметників недоконаного виду. 

Б: 1) летючий; 2) сивіючий; 3) сушений; 4) летячий;  5) змоклий. 

015. Від дієслів усно утворіть пасивні дієприкметники. Запишіть 

номери дієприкметників із суфіксом –ен(ий). 

Б: 1) випрямити; 2) намотати; 3) завести; 4) підперти; 5) втоптати. 

016. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна 

замінити формою на -но, -то. 

Б: 1) кімната прибрана; 2) хлопці зморені працею; 3) картина 

закінчена. 

017. Від поданих дієслів усно утворіть дієприслівники. Запишіть 

номери дієприслівників із суфіксом -учи. 

Б: 1) туркотати; 2) принести; 3) кришити; 4) мазатися; 5) тужити. 

018. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и 

(не і). 

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

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

019. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна 

замінити на дієприслівник. 

Б: 1) Він каже це й усміхається. 2) Коли матимеш вільний час, я зайду 

до тебе. 3) Як втомлюся, дивлюсь телевізор. 4) Коли я проходив повз парк, 

мені в очі впала розквітла магнолія.  

020. Запишіть номери дієслів, з якими не пишемо разом. 

Б: 1) не/відаючи; 2) не/покоїти; 3) не/думав; 4) не/терпеливилось; 5) 

не/помилився. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких не з дієприкметниками 

обов’язково пишеться окремо. 

Б: 1) ще не/досліджений край; 2) не/знаний світ; 3) не/чуваний досі 

випадок; 4) не/вмите личко; 5) не/сходжені дороги. 

 

Листок для відповідей (VІІІ) 

001                § 78; в.207 008             § 82; в.215 015           § 89; в.230.І 



002                § 79; в.208 009             § 83; в.217 016             § 90; в.232 

003                § 79; в.209 010             § 84; в.221 017             § 91; в.233 

004                § 80; в.211 011             § 85; в.222 018             § 91; в.234 

005                § 81; в.212 012             § 86; в.223 019             § 91; в.235 

006                § 82; в.213 013             § 86; в.224 020           § 92; в.238.І 

007                § 82; в.234 014             § 88; в.228 021      , § 92; в.238.ІІІ 

 

ІХ. Незмінювані частини мови 

(§§ 93—110) 

001. Запишіть номери прислівників способу дії, міри й ступеня. 

Б: 1) тричі; 2) знизу; 3) допізна; 4) дощенту; 5) вдень. 

002. Запишіть номери прислівників причини. 

Б: 1) випадково; 2) наперекір; 3) згарячу; 4) закономірно; 5) зозла. 

003. Запишіть номери прислівників, у яких треба подвоїти н. 

Б: 1) скаже(н)о; 2) несказа (н)о; 3) вдава(н)о; 4) со(н)о; 5) зваже(н)о. 

004. Запишіть номери прислівників, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) по/просту; 2) по/вовчи; 3) по/осінньому; 4) на/чисто; 5) за/видна. 

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

риску, пишуться окремо. 

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

підвівся; 5) в/горі —небо. 

006. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 

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

007 . Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски треба 

поставити дефіс. 

Б: 1) давним/давно; 2) все/рівно; 3) чим/дуж; 4) сам/один; 5) 

одним/одно.. 

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

Б: 1) сам/на/сам; 2) де/не/де; 3) пліч/о/пліч; 4) день/у/день; 5) з 

діда/прадіда. 

009. Запишіть номери прислівників, у кінці яких слід поставити букву і 

(не и) 

Б: 1) дибк..2) насторож..; 3) заввишк..; 4) по-братськ..; 5) нехотяч.. 

010. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито прийменник (не 

прислівник). 

Б: 1) тополі обабіч шляху; 2) явір через вулицю навпроти; 3) назустріч 

бігла дорога; 4) кущі кругом ставка; 5) ішов попе реду .  

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

пишуться через дефіс. 

Б: 1) по/під горою; 2) на/прикінці зустрічі; 3) з/під парти; 4)  з/серед 

знайомих; 5) під/час канікул. 

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

пишуться окремо. 

Б: 1) вітер з/боку річки; 2) двері замкнені з/середини; 3) переді/мною 

поле; 4) зорі у/горі; 5) моя хата с/краю. 



013. Усно виберіть правильну прийменникову форму, пропущену в 

реченні, і запишіть її номер. 

Б: Аварія сталася…: 1) із-за недбалості; 2) через недбалість. 

014. Запишіть номери протиставних сурядних сполучників. 

Б: 1) але; 2) зате; 3) також; 4) якби; 5) як… так і. 

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

пишуться окремо. 

Б: 1) то/ж не спи; 2) коли/б знаття; 3) не/зважаючи на те що; 4) 

хоч/би й завірюха; 5) та/ж пам’ятаю. 

016. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 

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

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

пишуться окремо. 

Б: 1) Що/б вам добре велося. 2) Та то/ж було давно. 3) Тісно, за/те не 

холодно. 4) Часу мало, то/ж поспішай. 5) Мови про/те не було. 

018. Запишіть номери уточнювальних часток. 

Б: 1) тільки; 2) приблизно; 3) мовби; 4) онде; 5) аж. 

019. Запишіть номери слів, які пишуться через дефіс. 

Б: 1) будь/хто; 2) чим/далі; 3) екс/міністр; 4) якби/то; 5) поки/що. 

020. Запишіть номери слів, які пишуться окремо. 

Б: 1) ато/ж; 2) як/же бути; 3) ані/скільки; 4) чим/далі; 5) зумів/би. 

021. Запишіть номери слів, які з не пишуться разом. 

Б: 1) не/п’ять; 2) не/схибний; 3) не/вдаха; 4) не/їхній; 5) не/вітер. 

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

Б: 1) так, не/рано; 2) нітрохи не/важко; 3) не/спокій, а рух; 4) 

не/світлий, а темний; 5) повівся не/вміло. 

023. Запишіть номери спонукальних вигуків. 

Б: 1) ах; 2) годі; 3) брязь; 4) гайда; 5) овва. 

024. Запишіть номери вигуків, які пишемо окремими словами. 

Б: 1) отим/то й ба; 2) агов/гов!; 3) ба/бах!; 4) їй/бо; 5) до/побачення. 

 

Листок для відповідей (ІХ) 

001                § 93; в.239 009             § 98; в.248 017           § 105; в.263 

002                § 93; в.239 010             § 99; в.251 018           § 106; в.264 

003                § 94; в.241 011           § 100; в.252 019           § 107; в.266 

004                § 94; в.241 012           § 101; в.254 020           § 107; в.267 

005                § 95; в.243 013           § 102; в.257 021           § 108; в.269 

006                § 96; в.244 014           § 103; в.259 022           § 108; в.269 

007                § 97; в.246 015           § 104; в.260 023            § 109; в. — 

008                § 97; в.247 016           § 104; в.261 024           § 110; в.270 

 

Х. Просте неускладнене речення 

(§§ 111—126) 



001. Позначте по порядку цифрами розділові знаки в кінці поданих 

речень: 1 — крапка; 2 — знак питання; 3 — знак оклику. 

Б: 1) Яке це щастя — робити добро 2) Що є цінніше над життя 3) 

Міркуйте непоквапно, але дійте рішуче  

002. Вставте пропущені два слова, позначивши їхні номери, у 

визначення: Член речення — це слово або словосполучення, яке становить … 

відповідь на питання в реченні. 

Б: 1) поширену; 2) найкоротшу; 3) повну; 4) осмислену; 5) розгорнуту. 

003. Закінчіть вислів, позначивши номери потрібних слів: 

Синтаксичний центр (граматичну основу) речення становлять… 

Б: 1) обставини; 2) додаток; 3)  підмет; 4) присудок; 5) означення. 

004. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 

Б: Це змагання тривало, очевидно, десь дві з половиною години. 

005. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 

Б: 1) Ячмінь скосили. 2) Передбачається похолодання. 3) Дитині 

хочеться спати. 4) Хто прийшов? 5) Рідне слово, живи і міцній. 

006. Запишіть номери речень зі складеним підметом.  

Б: 1) Серпень з вереснем зустрілись. 2) Ранковий туман розсіявся. 3) 

В’яне пожовкла трава. 4) Урок почався. 5) Багато часу спливло. 

007. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складені дієслівні присудки. 

Б: Будеш знати, як треба поводитися на воді.  

008. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складений іменний присудок. 

Б: Вона була лагідної вдачі, за що й любили її. 

009. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено присудок. 

Б: Безумовно, це подвиг — виховати самого себе. 

010. Запишіть номери словосполучень з прямими додатками.  

Б: 1) вивчив вірш; 2) розбилася чашка; 3) цікавився театром; 4) дбає 

про сестру; 5) не знав правила. 

011. Запишіть номери словосполучень з неузгодженим означенням.  

Б: 1) зелений луг; 2)  вода з криниці; 3) книжка товариша; 4) зимова 

пора; 5) біг швидко. 

012. Запишіть номери словосполучень з прикладкою.  

Б: 1) трава звіробій; 2) вода з криниці; 3) річка Десна; 4) столітній 

дуб; 5) товариство “Просвіта”. 

013. Запишіть номери словосполучень з обставиною способу дії.  

Б: 1) встав спозаранку; 2) зробив нашвидкуруч; 3) ішли манівцями; 4) 

кинулися врозтіч; 5) ростуть понад річкою. 

014. Запишіть номери словосполучень з обставиною мети.  

Б: 1) присіли відпочити; 2) запізнився через хуртовину; 3) тупнув 

спересердя; 4) працюємо для майбутнього; 5) виростали в нестатках. 

015. Визначте, із скількох простих підрядних словосполучень 

складається подане речення. 



Б: Лише шум потоку порушує споконвічну тишу гір (О.Гончар). 

016. Позначте по порядку цифрами види простих речень: 1 — 

двоскладне; 2 — односкладне означено-особове; 3 — неозначено-особове; 4 

— узагальнено-особове; 5 — безособове; 6 — називне. 

Б: 1) Почало розвиднятися. 2) Насувається хмара. 3) Надворі дощ. 

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

Б: 1) Уже косять отаву. 2) Більше слухай, а менше говори. 3) Завтра 

збираємося біля школи. 

018. Запишіть номери неповних речень. 

Б: 1) За горами гори. 2) Вони мов підпирають небо. 3) Часом 

одягаються в хмари. 4) Гори завжди величні. 5) Від них віє прохолодою.  

019. Чи завжди паузу на письмі позначаємо комою (або іншим 

розділовим знаком)? 1 — так; 2 — ні. 

020. Позначте по порядку цифрами, якого розділового знака стосується  

нижче сказане: 1 — коми; 2 — крапки з комою; 3 — тире; 4 — двокрапки. 

Б: 1) тон підвищується перед…; 2) тон підвищується після…; 3)  

подовжена пауза… 

021. Чи завжди на місці пропущеного члена речення ставимо тире? 1 — 

так; 2 — ні. 

022. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире 

між групою підмета і групою присудка. 

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

ж чудово пливти Дніпром. 4) Червневі ночі завжди теплі. 

023. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через 

дефіс. 

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

Світязь/озеро. 

024. Запишіть номери словосполучень, у яких слова поєднані сурядним 

зв’язком. 

Б: 1) проміння сонця; 2) не тільки вода, а й сонце; 3) бачу небо; 4) дні і 

ночі; 5) холод або спека. 

 

Листок для відповідей (Х) 

001            § 111; в.272 009            § 114; в.276 017            § 119; в.284 

002            § 112; в.274 010            § 115; в.278 018          § 120; в.285.І 

003            § 112; в.274 011            § 116; в.279 019            § 121; в.286 

004            § 112; в.274 012            § 116; в.279 020            § 122; в.287 

005            § 113; в.275 013            § 117; в.280 021            § 123; в.288 

006            § 114; в.276 014            § 117; в.281 022            § 124; в.289 

007            § 114; в.277 015            § 118; в.283 023            § 125; в.290 

008            § 114; в.277 016            § 119; в.284 024            § 126; в.292 

 

ХІ. Просте ускладнене речення 

(§§ 127—139) 



001. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

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

млі в сумовиту пору листопаду. 

002. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й 

між ними треба поставити кому. 

Б: 1) чиста прозора вода; 2); небезпечні підводні скелі; 3) рівний 

залитий сонцем степ; 4) мовчазний неосяжний простір; 5) стомлені від 

безсоння примружені очі. 

003. Запишіть номери словосполучень, у яких обставини однорідні. 

Б: 1) серед галявині в лісі; 2) на переході біля перехрестя; 3) у школі і 

вдома; 4) на полі й на узліссі; 5) за вікном у квітнику. 

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

треба поставити коми. 

Б: 1) Понад дорогою за тином соняшники. 2) Помалу поволі минали дні. 

3) Над степом у небі летять журавлі. 4) І вчора й сьогодні йшов дощ. 

005. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

Б: Хвилі ринуть і ридають і здіймаються все вгору. 

006. 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) підвівся 

Орфей і заспівав; 5) чи так чи ніяк. 

007. Запишіть порядковий номер того слова в кожному з речень 

(рахуючи й службові), після якого треба поставити двокрапку або тире. Якщо 

двокрапку чи тире в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

Б: Скрізь було червоно на небі, і на узгір’ях, і на горі. І карі, й сині всякі 

бувають очі. 

008. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні 

члени речення, які треба виділити комами. 

Б: 1) За річкою понад берегом паслися коні. 2) Там за горами вже день. 

3) Усі іспити зокрема й з математики склав на відмінно. 4) Завжди навесні 

хочеться побігати босоніж. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

Б: Весь простір окрім високих полонин покривали густі ліси. 

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

Б: Вітер шарпнувся і підхопивши листок поніс його далі. 

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

Б: Остап стояв вагаючись (М.Коцюбинський). 

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

Б: Засіяне добірним зерном поле має дати добрий урожай. 



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

Б: Степ оповитий тишею дихав пахощами трав. 

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

Б: Весняний дощ рівний теплий щедро напував землю. 

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

Б: Білі конвалії весни прапори підводять голівки до сонця. 

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

Б: Не лютуй даремно синє море! 

017. Позначте по порядку цифрами розряди поданих парами вставних 

слів, які: 1 — виражають упевненість або невпевненість; 2 — вказують на 

джерело повідомлення; 3 — виражають задоволення чи незадоволення; 4 — 

привертають увагу; 5 — вказують на порядок думок. 

Б: 1) на радість, як на зло; 2) ясна річ, може; 3) між іншим, зокрема. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

Б: Справді в ріднім краї навіть дим солодкий. 

019. Запишіть номери речень, у яких виділені слова є вставними. 

3) Він прибув проте вчасно. 4) Сонце світить, проте холодно. 

Б: 1) Усяке люди кажуть. 2) Температура Землі кажуть зростає. 3) 

Ми однак цього не помічаємо. 4) Пізня пора, однак люди ще не сплять. 

020. Закінчить вислів: Вставлені слова і речення передають… 

Б: 1) упевненість; 2) оцінку сказаного; 3) побіжне зауваження; 4) чужу 

думку; 5) ставлення автора. 

021. Запишіть номери речень, у яких треба поставити пропущену кому. 

Б: 1) Що ж нехай звикає. 2) Що ж йому сказати? 3) Ой стривай-но. 4) 

Ой як довго! 5) Аякже зачекаємо. 

 

Листок для відповідей (ХІ) 

001              § 126; в.292 008           § 130; в.302 015           § 135; в.308 

002              § 127; в.293 009                § 131  — 016           § 136; в.311 

003              § 127; в.294 010           § 132; в.303 017           § 137; в.313 

004              § 127; в.295 011           § 132; в.304 018           § 137; в.313 

005            § 128; в.297.І 012           § 133; в.305 019           § 137; в.313 

006         § 128; в.297.ІІІ 013           § 133; в.306 020           § 138; в.314 

007              § 129; в.299 014           § 134; в.307 021           § 139; в.315 

 

ХІІ. Складне речення 

(§§ 140—149) 

001. 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). 

002. Запишіть номери складнопідрядних речень. 



Б: 1) Що до чого, а хліб до борщу. 2) Що на думці, те й на язиці. 3) 

Несіть удвох, бо одному ні чого. 4) Криве дерево, але рівно горить. 5) Роби 

надворі — буде і в коморі. 

003. Запишіть номери складнопідрядних речень із завдання 002, у яких 

підрядне речення стоїть перед головним. 

004. Запишіть номери речень, у яких підрядне речення до головного 

приєднане сполучним словом (не сполучником підрядності). 

Б: 1) Хто більше читає, той більше знає. 2) Якщо розумно, то й 

корисно. 3) Де коріння, там і дерево. 4) Не все те добре, що солодке. 5) Не 

тягни пса за хвіст, бо вкусить. 

005. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

означальне; 2 — з’ясувальне; 3 — способу дії; 0 — інший.. 

Б: 1) Як гукають, так і відгукуються. 2) Нема такого дерева, щоб на 

нього птиця не сідала. 3) Книга вчить, як на світі жить. 4) Хто як дбає, так 

і має. 5) Що думаєш сказати, спершу обміркуй. 

006. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

обставини місця; 2 — часу; 3 — причини; 0 — інший.. 

Б: 1) Шануй свою голову, бо друга не виросте. 2) Коваль клепле, поки 

тепле. 3) Де мало слів, там більше правди. 4) Коли не прийду до церкви, то 

все паски святять. 5) Не скрізь там вода, куди хилиться верба. 

007. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 — мети; 2 

— умови; 3 — допустовості; 0 — інший. 

Б: 1) Як хліб буде, то й усе буде. 2) Хоч море велике, та вода не 

годиться. 3) На те й щука в морі, щоб карась не дрімав. 4) Скільки вовка не 

годуй, а він усе в ліс дивиться. 5) Як випустиш із свого язика, то на чужому 

не вдержиш. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

Б: Пішов тихий дощ і дерева немовби зітхнули полегшено після спеки. 

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

Б: Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 

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

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

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

Б: Кажуть що коли заколоситься ячмінь солов’ї перестають співати. 

012. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

Б: Розійдуться хмари / і знову засяє сонце. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

Б: Щастя без розуму як драна торбина. 

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

Б: Хмари неначе троянди червоніли на заході. 



015. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

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

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

Б: Здобудеш освіту / побачиш більше світу. 

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

Б: Розум дає силу / сила дає відвагу. 

018. Позначте цифрою, що треба поставити на місці косої риски. 1) — 

двокрапку; 2) — тире: 3) — кому й тире; 4) — лише кому; 5 — нічого. 

Б: “Почекай, маю, я ще тобі заграю” / каже мороз. 

019. Закінчіть вислів, відповідь позначаючи відповідними цифрами: 

При прямій мові у лапки захоплюємо: 1) кому; 2) крапку; 3) знак питання; 4) 

знак оклику; 5) три крапки.  

020. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Замінюючи 

пряму мову на непряму, при потребі змінюємо відповідно й…  

Б: 1) особу дієслова; 2) число іменника;  3) кличний відмінок іменника; 

4) особу займенника; 5) інші відмінки іменників. 

021. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Синтаксична 

єдність характеризується спільним змістом і складається з… 

Б: 1) розгортання; 2) роздуму; 3) розповіді; 4) кінцівки; 5) зачину. 

 

Листок для відповідей (ХІІ) 

01              § 140; в.317 008           § 141; в.319 015           § 144; в.324 

002              § 140; в.317 009           § 141; в.319 016           § 144; в.324 

003              § 140; в.317 010           § 141; в.319 017           § 144; в.324 

004              § 140; в.317 011           § 141; в.319 018           § 145; в.326 

005              § 117; в.317 012           § 142; в.320 019           § 145; в.326 

006              § 117; в.317 013           § 142; в.320 020           § 146; в.327 

007              § 117; в.317 014           § 143; в.322 021           § 148; в.333 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести для самоперевірки грамотності 

 за “Практикумом з правопису й граматики української мови” 

Варіант В 

 

І. Загальні питання правопису 

(§§ 1 — 7) 

001. Запишіть номери букв, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) г ґ д е є; 2) и й і ї к; 3) к л м н о; 4) п р с т у; 5) ш щ ю я ь. 



002. Запишіть номери слів, розташованих не за алфавітом. 

В: 1) в’їздити, в’їжджати; 2) дит’ясла, дитятко; 3) дім, дим; 4) 

країна, край; 5) будь-який, будяк. 

003. Запишіть номери слів, написаних за фонетичним (не 

морфологічним) принципом. 

В: 1) козацтво; 2) солдатський; 3) сниться; 4) чесний; 5) безжурний. 

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

В: 1) гуща; 2) ляскіт; 3) який-небудь; 4) подвір’я; 5) раджу. 

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

В: 1) пам’ять; 2) сім’я; 3) плюскіт; 4) ідея; 5) вольєра.  

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

В: 1) каньйон; 2) єдність; 3) буджу; 4) дзьоб; 5) надземний. 

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

м’який приголосний. 

В: 1) криця; 2) таїна; 3) узгір’я; 4) кореневище; 5) знає. 

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

В: 1) окраєць; 2) польовий; 3) загущений; 4) засиджений; 5) щоденний. 

009. Запишіть номери слів, корінь у яких виражено двома звуками. 

В: 1) в’ються; 2) збирають; 3) зібраний; 4) прізвисько; 5) прозивають. 

010. Запишіть номери слів, суфікс у яких виражено одним звуком. 

В: 1) падають; 2) перемир’я; 3) туманний; 4) буквений; 5) олов’яний. 

011. Запишіть номери іншомовних слів. 

В: 1) океан; 2) квапити; 3) торф;  4) згага; 5) циліндр. 

012. Позначте цифрами написання слів у кожному словосполученні, 

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: 1) (С, с)вятий (Д, д)ух: 2) (В, в)ерховний (С с)уд України: 3) 

(М,м)іністерство (О, о)борони України. 

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

В: 1) алея; 2) аура; 3) вим’я; 4) в’їзд; 5) ЮНЕСКО.. 

014. Запишіть номери слів, при переносі яких у попередньому рядку 

можна залишити три букви. 

В: 1) надзижчати; 2) надземний; 3) суджу; 4) подзьобаний; 5) розсіл. 

015. Запишіть номери слів, у яких можна перенести частину, що після 

п’ятої букви або цифри (крапок не враховувати). 

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

Т.Г.Шевченка; 5) 29785 м/сек. 

Листок для відповідей (І) 

001                § 1.1; в.1 006                  § 3; в.10 011                 § 5; в.15. 

002                § 1.3; в.2 007                § 4.1; в.12 012                § 6; в.19.І 

003                   § 2; в.4 008                § 4.2; в.13 013               § 7; в.20.1 

004                   § 3; в.7 009              § 4.2-3;в.13 014               § 7; в.20.2 

005                 § 3; в.10 010                § 4.3; в.14 015                  § 7; в.20 

 

ІІ. Правопис приголосних 



(§§ 8—23) 

001. Запишіть номери слів, які починаються на дзвінкий приголосний 

(не на сонорний). 

В: 1) жменя; 2) вітер; 3) гроно; 4) м’яч; 5) цівка. 

002. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на зубний 

приголосний. 

В: 1) корж; 2) серце; 3) надія; 4) заграва; 5) зав’язь. 

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

В: 1) краса; 2) кукурудза; 3) круча; 4) ґандж; 5) відлига. 

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

глухі приголосні. 

В: 1) кі(г,х)ті; 2) моло(д,т)ьба; 3) рю(ґ,к)зак; 4) о(д,т)же; 5) 

бли(з,с)ько. 

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с (не з). 

В: 1) ро..тин; 2) не..хитний; 3) ро..сунув; 4) бе..пека; 5) ..чистив. 

006. Запишіть номери лише тих рядів букв, у яких правильно показано 

чергування приголосних. 

В: 1) к—з—ч; 2) х—с—ш; 3) г—з—ш; 4) зк—зч; 5) зд—ждж. 

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

В: 1) міся..но; 2) сма..ний; 3) соня..ник; 4) ру..ниця; 5) безпе..ний. 

008. Від поданих іменників усно, додаючи суфікс –ськ(ий), утворіть 

прикметники. Запишіть номери тих слів, у яких кінцевий приголосний 

твірної основи і с злилися в один звук. 

В: 1) Калуш; 2) П’ятихатки; 3) Острог; 4) Токмак; 5) Мекка. 

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

В: 1) судан..ський; 2) декаден..ство; 3) аспіран..ський; 4) 

британ..ський; 5) дисиден..ський. 

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

В: 1) генерал..ський; 2) уман..ський; 3) поділ..ський; 4) свин..ський; 5) 

кін..ський. 

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву ж (не з). 

В: 1) у валі..ці; 2) на дорі..ці; 3) на галу..ці; 4) вгні..джуються; 5) ву..че. 

012. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву т або д. 

В: 1) контрас..ний; 2) пристрас..ний; 3) щотиж..ня; 4) у відпус..ці; 5) 

корис..ливий. 

013. Запишіть номери слів, основа яких закінчується на м’який 

приголосний (не пом’якшений). 

В: 1) роздоріжжя; 2) буря; 3) палац; 4) хрущ; 5) сувій. 

014. Запишіть номер групи букв, після яких у будь-якій позиції можна 

ставити м’який знак. 

В: 1) р д т з с ц л н; 2) д т з с в л н; 3) д т ц л н з с; 4)  д т з щ ц л н. 

015. Запишіть номери слів, у які треба вставити м’який знак. 

В; 1) пліс..нява; 2) цвірін..чати; 3) брин..чати; 4) у лун..ці; 5) у брун..ці. 

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

В: 1) у верф..ях; 2) різдв..яний; 3) різьб..яр; 4) мертв..як; 5) зв..юнитись. 



017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

В; 1) дос..є; 2) Руж..є; 3) комп..ютер; 4) грав..юра; 5) С..єрра-Невада. 

018. Запишіть номери слів, у яких букви, що в дужках, треба подвоїти. 

В: 1) узбере(ж)я; 2) з чес(т)ю; 3) осер(д)я; 4) кло(ч)я; 5) без зволіка(н)ь. 

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

В: 1) війс(к)омат; 2) пі(д)ати; 3) ві(д)гук; 4) бо(в)аніти; 5) Німе(ч)ина. 

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

В: 1) скаже(н)ий; 2) казарме(н)ий; 3) нежда(н)ий; 4) карти(н)ий; 5) 

блаже(н)ий. 

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

В: 1) хо(б)і; 2) то(н)а; 3) і(н)овація; 4) Ши(л)ер; 5) ма(с)а. 

 

Листок для відповідей (ІІ) 

001                 § 8.1; в.22 008                 § 12; в.35 015         §16;в.50,51 

002                 § 8.2; в.23 009              §12.3;в.36.І 016         § 17.1; в.88 

003                 § 8.2; в.24 010              § 12.4; в.34 017            § 18; в.60 

004                  § 9; в.27.І 011                 § 13; в.38 018            § 20; в.66 

005                  § 10; в.28 012                 § 14; в.42 019              §21;в.69 

006            § 11.1-2; в.32 013           § 15; в.46, 47 020            § 22; в.72 

007               § 11.3; в.33 014                 § 15; в.49 021            § 23; в.75 

 

ІІІ. Правопис голосних 

(§§ 24—40) 

001. Запишіть номери всіх пар голосних, які іноді можна сплутати між 

собою під час позначенні їх на письмі. 

В: 1) и—і; 2) и—о; 3) е—и; 4) о—у; 5) о—а; 6) у—а. 

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

В: 1) ст..лю; 2) заст..лати; 3) виб..ру; 4) виб..рати; 5) пож..рати. 

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

В: 1) х..литися; 2) крап..лька; 3) леб..диний; 4) пел..хатий; 5) стр..міти. 

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

В: 1) пр..гіркий; 2) пр..гірклий; 3) пр..нишк; 4) пр..поганий; 5) пр..зидія. 

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

В; 1) прядильн..ця; 2) обридл..вий; 3) утвор..ний; 4) плет..во; 5) 

зверн..ння. 

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

В: 1) річ..чка; 2) горщ..чок; 3) борщ..к; 4) дол..нька; 5) хлопч..чок. 

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

В: 1) обер..гати; 2)  пр..звисько; 3) щ..рий; 4) гор..стий; 5) джм..ль. 

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

В: 1) тільк..; 2) дзиґ..; 3) сух..; 4) трич..; 5) по-ведмеж.. 

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

В: 1) в..йняти; 2) пр..вабливий; 3) в..сілок; 4) від..прати; 5) п..дперти. 

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

В: 1) широч..нь; 2) москв..ч; 3) руч..ще; 4) буряч..ння; 5) ворож..ння. 



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

В: 1) аз..мут; 2) ек..паж; 3) сандв..ч; 4) вітр..на; 5) в..мпел. 

012. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

географічних назвах.. 

В: 1) Г..малаї; 2) Т..бет; 3) С..рія; 4) Гельс..кі; 5) Юдж..н. 

013. Зробіть те саме, що й у завданні 007, в іншомовних власних 

особових назвах.. 

В: 1) Ж..скар; 2) Ар..стотель; 3) Торр..челлі; 4) Ц..церон; 5) Еп..кур. 

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

В: 1) к..чан; 2) к..мірка; 3) ..таман; 4) л..мати; 5 п..гон. 

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

В: 1) марм..р; 2) л..пух; 3) ремонт..вати; 4) цок..туха; 5) тепл..ватий. 

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

В: 1) щ..дрий; 2) ч..рнетка; 3) ч..хол; 4) щ..ка; 5) Ч..рників. 

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

російських власних назвах. 

В: 1) Сур..ков; 2) М..нін; 3) Вас..льєв; 4) М..чурін; 5) Ж..тков. 

018. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву е (не є). 

В: 1) Кузн..цов; 2) Р..пін; 3) С..ров; 4) Тимоф..єв; 5) Кривош..єв. 

019. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву у. 

В: 1) приїхав (у, в) Україну; 2) пшениця (у, в) полі; 3)  день (у, в) день; 4) 

ледь (у, в)пізнав; 5) море (у, в) серпні. 

020. Запишіть номери словосполучень, у яких треба залишити букву і. 

В: 1) мороз (і,й) сонце; 2) ліси (і,й) поля; 3) зима (і,й)де; 4) комп’ютер 

(і,й) телевізор; 5) віднині (і,й) довіку. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких треба виправити 

порушення милозвучності мови. 

В: 1) домовились утрьох; 2) приїхав з села; 3) як риба у воді; 4) добрі і 

злі; 5) груші й яблука. 

 

Листок для відповідей (ІІІ) 

 

001                  § 24; в.79 008          § 30.3;в.93.ІІІ 015          § 35; в.110 

002                  § 25; в.81 009                 § 31; в.95 016          §36; в.112  

003                  § 26; в.82 010                 § 32; в.97 017          § 37; в.115 

004                  § 27; в.85 011            § 33.1; в.102 018          § 37. в.116 

005                  § 28; в.86 012            § 33.2; в.102 019          § 38; в.120 

006              § 28; в.87.ІІ 013            § 33.3; в.104 020          § 38; в.119 

007                  § 29; в.89 014               § 34; в.107 021          § 39; в.123 

 

ІV. Лексика 

(§§ 41—47) 

001. Запишіть номери слів, якими треба закінчити вислів: Кожне слово 

в мові обов’язково має… 



В: 1) кілька значень; 2) закінчення; 3) граматичне значення; 4) 

службове значення; 5) лексичне значення. 

002. Закінчіть вислів: За тим, як вони наповнені лексичним значенням, 

слова бувають… 

В: 1) запозичені; 2) вказівні; 3) незапозичені; 4) називні; 5) службові.  

003. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито слова з 

переносним значенням. 

В: 1) сухий хліб; 2) суха мова; 3) пульс часу; 4) пульс у скроні; 5) дерево 

росте. 

004. Запишіть номери синонімів до слова… 

В: спільно: 1) близько; 2) притьмом; 3) разом; 4) довкола; 5) гуртом. 

005. З синонімічного ряду виберіть лише стилістично забарвлені 

синоніми й запишіть їхні номери. 

В: 1) розумний; 2) головатий; 3) кебетний; 4) мислячий; 5) мудрий. 

006. Запишіть номер антоніма до слова… 

В: м’який: 1) камінний; 2) затужавілий; 3) твердий; 4) тугий; 5) 

пухкий. 

007. Запишіть номер слова, яким треба закінчити визначення: Слова, 

які звучать однаково, але мають зовсім різне значення, — це … 

В: 1) синоніми; 2) пароніми; 3) антоніми; 4) омоніми. 

008. Запишіть номери омонімів, пряме значення яких стає зрозумілим 

лише в контексті. 

В: 1) балка; 2) лампа; 3) моторний; 4) вікно; 5) полотно. 

009 З-поміж поданих паронімів доберіть пропущене означення в 

реченні: 

В: Виноград був добрий на смак, але … (З.Тулуб). — 1) водневий; 2) 

во дявий; 3) водний; 4) водяни й. 

010. Закінчіть вислів:Терміни завжди…  

В: 1) однозначні; 2) багатозначні; 3) загальновживані; 4) галузеві. 

011. З-поміж застарілих слів виберіть історизми й позначте їх цифрами. 

В: 1) десниця; 2) мушкет; 3) хорунжий; 4) дзиґарі; 5) піїт. 

012. Запишіть номери фразеологізмів. 

В: 1) гостре око; 2) гостра голка; 3) капустяна голова; 4) капустяний 

качан; 5) сива голова. 

013. З-поміж поданих фразеологізмів випишіть лише номери 

фразеологічних зрощень. 

В: 1) прикусити язика; 2) піймати облизня; 3) на сьомому небі; 4) 

морочити голову; 5) потурати серцю. 

014. Запишіть номери кліше, що стосуються мовного етикету. 

В: 1) ласкаво просимо; 2) укласти договір; 3) зсідання крові; 4) 

шановний пане; 5) посадова особа. 

015. Закінчіть вислів: Лінгвістичні одномовні словники бувають… 

В: 1) енциклопедичні; 2) нормативні; 3) перекладні; 4) тлумачні; 5) 

вибіркові. 

 



Листок для відповідей (ІV) 

001          § 41.2; в.126 006            § 43.1; в.132 011              § 45; в.138 

002          § 41.3; в.127 007            § 43.2; в.134 012           § 46.1; в.141 

003          § 41.5; в.129 008            § 43.2; в.134 013           § 46.1; в.140 

004             § 42; в.130 009            § 43.5; в.135 014           § 46.2; в.143 

005             § 42; в.131 010               § 44; п.136 015              § 47; в.144 

 

V. Будова слова і правопис 

(§§ 48—52) 

001. Запишіть номери складних слів. 

В: 1) червоногарячий; 2) коротенький; 3) на жаль; 4) хтозна-як; 5) 

пароплав. 

002. Запишіть номери слів, записаних за морфологічним принципом. 

В: 1) проїзний; 2) шістдесят; 3) безпека; 4) корисний; 5) одеський. 

003. Запишіть номери слів, що пишуться через дефіс. 

В: 1) блідо/рожевий; 2) легко/вірний; 3) ново/створений; 4) 

один/єдиний; 5) одним/один. 

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

В: 1) авіа/база; 2) генерал/майор; 3) авто/пілот; 4) аудіо/метр; 5) 

прем’єр/міністр. 

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

В: 1) пів/України; 2) пів/літра; 3) пів/озера; 4) напів/провідник; 5) 

напів/забутий. 

006. Пригадайте, як подані слова записуються скорочено. Запишіть 

номери слів, у кінці графічних скорочень яких не ставиться крапка. 

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

тисяч. 

Листок для відповідей (V) 

001             § 48; в.145 003               § 50; в.149 005                § 51; в.151 

002             § 49; в.146 004            § 50.5; в.150 006                § 52; в.153 

 

VІ. Іменник 
(§§ 54—64) 

001. Запишіть номери іменників чоловічого роду. 

В: 1) ступінь; 2) колосся; 3) горобці; 4) олія; 5) річ. 

002. Запишіть номери іменників, які не належать до жодної з відмін. 

В: 1) дім; 2) шосе; 3) грань; 4) сіни; 5) нарече ний. 

003. Запишіть номери іменників, які належать до ІІ відміни. 

В: 1) дуб; 2) дно; 3) сумління; 4) ягня; 5) ескімо. 

004. Запишіть номери іменників, які належать до ІІІ відміни. 

В; 1) стеля; 2) синь; 3) кисіль; 4) річ; 5) олень. 

005. Запишіть номери іменників, які належать до мішаної групи. 

В: 1) подорож; 2) лящ; 3) днище; 4) вільха; 5) кляча. 

006. Запишіть номери іменників, які належать до м’якої групи. 



В: 1) слюсар; 2) яничар; 3) штир; 4) Назар; 5) касир. 

007. Запишіть номери іменників, які належать до твердої (не мішаної) 

групи. 

В: 1) каменяр; 2) ма ляр; 3) оленяр; 4) кресляр; 5) окуляр.  

008. Позначте по порядку цифрами відмінки іменників у реченні: 1 —

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий; 7 — кличний. 

В: У лісі коло пеньків діти збирають опеньки. 

009. Запишіть номери іменників, які в називному відмінку множини 

мають закінчення –і (не -и). 

В: 1) стриж; 2) ювіляр; 3) шпага; 4) газетяр; 5) подарунок. 

010. Запишіть номери іменників, які в орудному відмінку однини 

мають закінчення –ем (не -ом). 

В: 1) ма ляр; 2) пісняр; 3) ювіляр; 4) молочар; 5) долар. 

011. Нижче подано іменники І відміни в родовому відмінку множини. 

Запишіть номери тих іменників, у яких закінчення нестандартні (винятки). 

В: 1) голів; 2) губів; 3) свиней; 4) сімей; 5) рук. 

012. Запишіть номери іменників ІІ відміни, які в родовому відмінку 

однини мають закінчення -у (не -а). 

В: 1) пісок; 2) клен; 3) кіловат; 4) Кавказ; 5) Херсон. 

013. Подані іменники ІІ відміни усно поставте в орудному відмінку 

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

им.  
В: 1) Глібов; 2) Щоголів; 3) Сербин; 4) Львів; 5) Кармазин. 

014. Запишіть номери іменників ІІ відміни твердої групи, які в 

називному відмінку множини, як виняток, мають закінчення –і (не –и). 

В: 1) звір; 2) кочегар; 3) пугач; 4) комар; 5) лікоть. 

015. Запишіть номери іменників ІІ відміни чоловічого роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів. 

В: 1) татарин; 2) партизан; 3) громадянин; 4) чобіт; 5) ткач. 

016. Запишіть номери іменників ІІ відміни середнього роду, які в 

родовому відмінку множини мають закінчення –ів (-їв). 

В: 1) відкриття; 2) вагання; 3) міжгір’я; 4) ікло; 5) піддашшя. 

017. Запишіть номери іменників ІІІ відміни, у яких в орудному відмінку 

однини кінцевий приголосний основи подовжується. 

В: 1) випадковість; 2) ртуть; 3) нехворощ; 4) глазур; 5) мазь. 

018. Запишіть номери іменників, у яких в родовому відмінку множини 

виступає закінчення –ей. 

В: 1) пустощі; 2) вісь; 3) во ша; 4) гроші; 5) меч. 

019. Усно провідміняйте в однині іменник лоша. Позначте цифрами, в 

яких відмінках з’являється суфікс –ат-: 1 — називний; 2 — родовий; 3 — 

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

020. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -йович. 



В: 1) Андрій; 2) Олекса; 3) Георгій; 4) Василь; 5) Прокіп. 

021. Від поданих власних імен усно утворіть чоловічі імена по 

батькові. Запишіть номери імен по батькові, що в кінці мають 

буквосполучення -ївна. 

В: 1) Ілля; 2) Андрій; 3) Георгій; 4) Василь; 5) Прокіп. 

 

Листок для відповідей (VІ) 

001                § 54; в.156 008               § 56; в.162 015          § 60; в.177 

002             § 55.0; в.158 009               § 57; в.164 016          § 61; в.178 

003             § 55.1; в.158 010               § 57; в.168 017          § 62; в.179 

004             § 55.1; в.158 011               § 58; в.172 018          § 62; в.179 

005             § 55.2; в.160 012               § 59; в.174 019                    §63.  

006             § 55.3; в.161 013            § 60.2; в.177 020          § 64; в.181 

007             § 55.4; в.161 014            § 56.2; в.177 021          § 64; в.182 

 

VІІ. Прикметник. Числівник. Займенник 

(§§ 65—77) 

001. Запишіть номери відносних прикметників. 

В: 1) близький; 2) трамвайний; 3) легкий; 4) вечірній; 5) тітчин. 

002. Запишіть номери прикметників, що мають форму вищого ступеня 

порівняння. 

В: 1) коротший; 2) ранній; 3) світлий; 4) жаркіший; 5) сіруватий. 

003. Прикметники усно поставте у формі вищого ступеня порівняння. 

Запишіть номери слів, у яких з’явиться буквосполучення жч. 

В: 1) красивий; 2) низький; 3) твердий; 4) боязкий; 5) вузький. 

004. Запишіть номери тільки тих слів, у які треба вставити букву щ (не 

жч). 

В: 1) покра..ити; 2) ва..ати; 3) ву..чати; 4) потов..ення; 5) потя..ати. 

005. Запишіть номер прикметника, який треба вставити в подане 

речення. 

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

006. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники. 

Запишіть номери прикметників із суфіксом –ін- (не –ин-) 

В: 1) Надія; 2) Галя; 3) Марійка; 4) Ольга; 5) графиня. 

007. Від поданих іменників усно утворіть присвійні прикметники 

жіночого роду. Запишіть номери прикметників із суфіксом –ев- (не –ов-) 

В: 1) Степан; 2) ткач; 3) скрипаль; 4) Гордій; 5) Михайло. 

008. Позначте підряд цифрами відмінки прикметників у реченні: 1 — 

називний; 2 — родовий; 3 — давальний; 4 — знахідний; 5 — орудний; 6 — 

місцевий. 

В. З далекої дороги в рідний дім іду поспішним кроком. 

009. Запишіть номери прикметників, у закінчення яких треба вставити 

букву і (не и).  

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

днями; 5) у глух..м куті. 



010. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву е 

(не о).  

В: 1) груш..ю; 2) пахуч..ю; 3) найвищ..ю; 4) круч..ю; 5) сточ..ю. 

011. Запишіть номери слів, у закінчення яких треба вставити букву і (не 

и). 

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

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

012. Запишіть номери збірних числівників. 

В: 1) двадцять два; 2) четверо; 3) другий; 4) семеро; 5) три. 

013. Запишіть номери числівників, у яких у називному відмінку при 

написанні словами має бути м’який знак. 

В: 1) 60; 2) 15; 3) 600; 4) 8; 5) 1000000. 

014. Запишіть номери слів, у яких перша частина має форму двох- (не 

дво-). 

В: 1) 2-актний; 2) 2-ярусний; 3) 2-метровий; 4) 2-тисячний; 5) 2-

січний. 

015. 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) п’ятсот (М.); 3) сімсот (Ор.); 4) вісімдесят 

(Р.) 5) двісті (Д.). 

016. Слова, що в дужках, усно поставте в потрібній формі. Запишіть 

номери словосполучень, у яких іменник має буквене закінчення -а, -я (не -и, 

-і). 

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

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

017. Усно виберіть правильну форму пропущеної в даті назви місяця й 

запишіть її номер. 

В: Це сталося перед дев’ятим… 1) березень; 2) березнем; 3) березня. 

018. Запишіть номери означальних займенників. 

В: 1) сам; 2) котрий; 3) твій; 4) інший; 5) цей. 

019. Запишіть номери словосполучень, де в займенниках треба 

вставити букву і (не и). 

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

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

020. Запишіть номери займенників, які пишуться разом (не через 

дефіс). 

В: 1) аби/який; 2) будь/хто; 3) скільки/небудь; 4) де/хто; 5) 

хтозна/кому. 

021. Доберіть пропущений займенник і запишіть його номер. 

В: Молодь хоче більше знати, усе … цікавить: 1) її; 2) їх. 

 

Листок для відповідей (VІІ) 

001                § 65; в.183 008             § 68; в.189 015             § 73; в.198 

002              § 66; в.184.І 009             § 69; в.191 016             § 74; в.200 

003            § 66; в.184.ІІ 010             § 69; в.193 017             § 74; в.201 



004                § 66; в.185 011             § 70; в.194 018             § 75; в.202 

005           § 66.І; в.184.І 012             § 71; в.196 019           § 76; в.204.І 

006                § 67; в.186 013             § 72; в.197 020          § 107; в.267  

007                § 67; в.187 014             § 72; в.197 021             § 77; в.206 

 

VІІІ. Дієслово 
(§§ 78 — 92) 

001. Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способову (перелік 

закінчіть, останні три позначивши цифрами) … 

В: 1) умовного способу; 2) безособову на –но, -то; 3) дієприслівник 4) 

теперішнього часу; 5) дієприкметник;. 

002. Запишіть номери дієслів доконаного виду. 

В: 1) тліє; 2) допоможемо; 3) розповім; 4) линучи; 5) міркував. 

003. Запишіть номери словосполучень з перехідними дієсловами. 

В: 1) давати хід; 2) домогтися свого; 3) запобігти лихові; 4) 

заплющити очі; 5) наступати на граблі. 

004. Запишіть номери дієслів, вжитих у 2-й особі теперішнього часу. 

В: 1) відвідаєш; 2) садять; 3) поливаєте; 4) уболіваємо; 5) лагодиш. 

005. Закінчіть вислів: Форми минулого часу й умовного способу 

творяться від основи… 

В: 1) неперехідного дієслова; 2) перехідного дієслова: 3) неозначеної 

форми; 4) теперішнього часу. 

006. Запишіть номери дієслів І дієвідміни. 

В: 1) гуркоче; 2) стелиться; 3) кроїть; 4) спіткається; 5) мочить. 

007. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву е (не и) 

В: 1) їзд..те; 2) клопоч..шся; 3) поклич..ш; 4) бентеж..ться; 5) сид..те. 

008. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити пропущене 

закінчення 2-ї особи однини дійсного способу -иш. 

В: 1) укол..ся; 2) наїс..ся; 3) товп..ся; 4) не дас..ся; 5) бав..ся. 

009.За неозначеною формою усно визначте дієвідміни дієслів. Запишіть 

номери дієслів І дієвідміни. 

В: 1) скреготати; 2) хропіти; 3) цокотіти; 4) полоти; 5) клубочитися.  

010. За основою теперішнього часу (3-я особа множини) визначте, які з 

дієслів належать до І дієвідміни. Запишіть їхні номери. 

В: 1) регот-; 2) регоч-; 3) блуд-; 4) рипл-; 5) тупот-. 

011. Запишіть номери дієслів, у які треба вставити букву и (не е). 

В: 1) обират..мете; 2) змокн..те; 3) піднім..мо; 4) уміт..ме; 5) 

знат..муть. 

012. Запишіть номери дієслів у наказовому способі. 

В: 1) навчіть; 2) розмочить; 3) завершімо; 4) передасте; 5) летимо. 

013. Дієслова усно поставте в 2-й особі однини наказового способу. 

Запишіть номери дієслів, у кінці яких має стояти ь. 

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

014. Запишіть номери активних дієприкметників недоконаного виду. 

В: 1) кипучий; 2) синіючий; 3) мальований; 4) киплячий;  5) посивілий. 



015. Від дієслів усно утворіть пасивні дієприкметники. Запишіть 

номери дієприкметників із суфіксом –ен(ий). 

В: 1) зберегти; 2) осідлати; 3) заплести; 4) роздерти; 5) уквітчати. 

016. Запишіть номери висловів, у яких дієприкметник не можна 

замінити формою на -но, -то. 

В: 1) дерева побілені; 2) у нього увага розсіяна; 3) трава скошена. 

017. Від поданих дієслів усно утворіть дієприслівники. Запишіть 

номери дієприслівників із суфіксом -учи. 

В: 1) плакати; 2) покласти;  3) кричати;  4) чесатися; 5) нищити. 

018. Запишіть номери словосполучень, у яких треба вставити букву и 

(не і). 

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

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

019. Запишіть номери речень, у яких способову форму дієслова можна 

замінити на дієприслівник. 

В: 1) Іде він і розглядається по боках. 2) Як згадаю про це, мені стає 

сумно. 3) Коли виходжу з дому, замикаю двері. 4) Як подбаєш про поле, воно 

стократ відплатить тобі. 

020. Запишіть номери дієслів, з якими не пишемо разом. 

В: 1)  не/чекаючи; 2) не/волити; 3) не/вирішив; 4) не/здужалося; 5) 

не/залишився. 

021. Запишіть номери словосполучень, у яких не з дієприкметниками 

обов’язково пишеться окремо. 

В: 1) ніким не/полохані птахи; 2) не/міряний степ; 3) не/згадана ніде 

подія; 4) не/прибрана постіль; 5) не/прочитані книжки. 

 

Листок для відповідей (VІІІ) 

001                § 78; в.207 008             § 82; в.215 015           § 89; в.230.І 

002                § 79; в.208 009             § 83; в.217 016             § 90; в.232 

003                § 79; в.209 010             § 84; в.221 017             § 91; в.233 

004                § 80; в.211 011             § 85; в.222 018             § 91; в.234 

005                § 81; в.212 012             § 86; в.223 019             § 91; в.235 

006                § 82; в.213 013             § 86; в.224 020           § 92; в.238.І 

007                § 82; в.234 014             § 88; в.228 021      , § 92; в.238.ІІІ 

 

ІХ. Незмінювані частини мови 

(§§ 93—110) 

001. Запишіть номери прислівників способу дії, міри й ступеня. 

В: 1) трохи; 2) праворуч; 3) зранку;4) по-іншому; 5) навесні. 

002. Запишіть номери прислівників причини. 

В: 1) безперечно; 2) напоказ; 3) спересердя; 4) безумовно; 5) зопалу. 

003. Запишіть номери прислівників, у яких треба подвоїти н. 

В: 1) нежда(н)о; 2) нескінче (н)о; 3) здивова(н)о; 4) тума(н)о; 5) вче(н)о. 

004. Запишіть номери прислівників, які пишуться через дефіс. 

В: 1) по/тихеньку; 2) по/ведмежи; 3) по/всякому; 4) на/сухо; 5) до/пізна. 



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

риску, пишуться окремо. 

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

сказав у/голос. 

006. Запишіть номери прислівників, які пишуться разом. 

В: 1) по/перше; 2) по/двоє; 3) на/четверо; 4) до/завтра; 5) від/коли. 

007 . Запишіть номери прислівників, у яких замість косої риски треба 

поставити дефіс. 

В: 1) зроду/віку; 2) тим/часом; 3) чим/скоріш; 4) рано/вранці; 5)  

один/одинцем. 

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

В: 1) раз/по/раз; 2) коли/не/коли; 3) віч/на/віч; 4) сам/на/сам; 5) без 

кінця/краю. 

009. Запишіть номери прислівників, у кінці яких слід поставити букву і 

(не и) 

В: 1) залюбк..2) позаоч..; 3) навкруг..; 4) по-товариськ..; 5) лежач.. 

010. Запишіть номери словосполучень, у яких вжито прийменник (не 

прислівник). 

В: 1) приготування напередодні свята; 2) кругом пшениця половіє; 3) 

залишився позаду;  4) стіл напроти вікна; 5) стояв осторонь. 

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

пишуться через дефіс. 

В: 1) по/серед кімнати; 2) за/ради справи; 3) з/над хмар; 4) з/під кущів; 

5) по/перед усіх. 

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

пишуться окремо. 

В: 1) на/початку шляху; 2) корінь росте вглиб; 3) сміявся уві/сні; 4) 

звернули в/бік; 5) на/перекір знегодам. 

013. Усно виберіть правильну прийменникову форму, пропущену в 

реченні, і запишіть її номер. 

В: Прокидаюся вранці … сьомої години: 1) біля; 2) близько. 

014. Запишіть номери протиставних сурядних сполучників. 

В: 1) проте; 2) все ж; 3) чи; 4) аби; 5) якщо… то. 

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

пишуться окремо. 

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

спізнився; 5) ото/ж міркуй. 

016. Запишіть номери сполучників, які пишуться через дефіс. 

В: 1) тож/бо; 2) начеб/то; 3) якби/то; 4) але/ж/бо; 5) тоб/то. 

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

пишуться окремо. 

В: 1) Я те/ж там був. 2) Що/б не робив, роби добре. 3) Осінь, про/те 

ще тепло. 4) Що/б жити, треба працювати. 5) Довкола все та/ж картина.  

018. Запишіть номери уточнювальних часток. 

В: 1) лише; 2) майже; 3) ніби; 4) воно; 5) таки. 



019. Запишіть номери слів, які пишуться через дефіс. 

В: 1) хтозна/де; 2) де/який; 3) зумів/таки; 4) тільки/но; 5) як/же бути. 

020. Запишіть номери слів, які пишуться окремо. 

В: 1) аяк/же; 2) он/який; 3) ані/трохи; 4) чим/швидше; 5) вивчив/би. 

021. Запишіть номери слів, які з не пишуться разом. 

В: 1) не/перший; 2) не/щадний; 3) не/года; 4) не/мій; 5) не/день. 

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

В: 1) так, не/страшно; 2) ні, не/боляче; 3) не/доля, а праця; 4) не 

важкий, а марудний; 5) не/рішуча людина. 

023. Запишіть номери спонукальних вигуків. 

В: 1) ай; 2) цить; 3) гуп; 4) алло; 5) ґвалт. 

024. Запишіть номери вигуків, які пишемо окремими словами. 

В: 1) будь/ласка; 2) кру/кру!; 3) куку/ріку!; 4) їй/Богу; 5) от/тобі й на. 

 

Листок для відповідей (ІХ) 

001                § 93; в.239 009             § 98; в.248 017           § 105; в.263 

002                § 93; в.239 010             § 99; в.251 018           § 106; в.264 

003                § 94; в.241 011           § 100; в.252 019           § 107; в.266 

004                § 94; в.241 012           § 101; в.254 020           § 107; в.267 

005                § 95; в.243 013           § 102; в.257 021           § 108; в.269 

006                § 96; в.244 014           § 103; в.259 022           § 108; в.269 

007                § 97; в.246 015           § 104; в.260 023            § 109; в. — 

008                § 97; в.247 016           § 104; в.261 024           § 110; в.270 

 

Х. Просте неускладнене речення 

(§§ 111—126) 

001. Позначте по порядку цифрами розділові знаки в кінці поданих 

речень: 1 — крапка; 2 — знак питання; 3 — знак оклику. 

В: 1) Яка неповторна юності пора 2) Що варті ми без мови рідної 3) 

Що вмієте, того не забувайте  

002. Вставте пропущені два слова, позначивши їхні номери, у 

визначення: Член речення — це слово або словосполучення, яке становить … 

відповідь на питання в реченні. 

В: 1) повну; 2) найкоротшу; 3) розгорнуту; 4) осмислену; 5) поширену. 

003. Закінчіть вислів, позначивши номери потрібних слів: 

Синтаксичний центр (граматичну основу) речення становлять… 

В: 1) додаток; 2) означення; 3)  підмет; 4) присудок; 5) обставини. 

004. Визначте, скільки членів є в поданому реченні. 

В: Безперечно, варто було б поплавати човном на цьому озері. 

005. Запишіть номери речень, у яких є підмет. 

В: 1) Скло гарно протерли. 2) Пригадався один випадок. 3) Його вже не 

чекали. 4) Хто там буде? 5) Радійте весні, діти. 

006. Запишіть номери речень зі складеним підметом.  



В: 1) Залишилося кілька днів. 2) Пригріває вранішнє сонце. 3) Повіває 

весняний вітер. 4) Квіти розквітли. 5) Мати з дочкою пораються на кухні. 

007. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складені дієслівні присудки. 

В: Буду питати, як можна дістатися на вокзал. 

008. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено складений іменний присудок. 

В: Він здавався похмурою людиною, хоч і любив жартувати. 

009. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), якими 

позначено присудок. 

В: Безперечно, це радість — бачити щасливих людей. 

010. Запишіть номери словосполучень з прямими додатками.  

В: 1) виконаю вправу; 2) відірвався ґудзик; 3) дякую мамі; 4) розмовляли 

про погоду; 5) не втрачай мети. 

011. Запишіть номери словосполучень з неузгодженим означенням.  

В: 1) далекий обрій; 2) ліки від грипу; 3) руки бабусі; 4) сонячний день; 

5) ступав широко. 

012. Запишіть номери словосполучень з прикладкою.  

В: 1) птах ворон; 2) шафа для книжок; 3) озеро Світязь; 4) гірське 

джерело; 5) альманах “Ластівка”.  

013. Запишіть номери словосполучень з обставиною способу дії.  

В: 1) звечора захмарилося; 2) відчинив навстіж; 3) зеленіє де-не-де; 4) 

говорили навперебій; 5) розкинулось у долині. 

014. Запишіть номери словосполучень з обставиною мети.  

В: 1) прийшов порадитися; 2) з радощів затанцював; 3) застогнав від 

болю; 4) пішов по воду; 5) приємно дихати на привіллі. 

015. Визначте, із скількох простих підрядних словосполучень 

складається подане речення. 

В: Мокрий асфальт тьмяно вилискує крізь туманний степ (О.Гончар). 

016. Позначте по порядку цифрами види простих речень: 1 — 

двоскладне; 2 — односкладне означено-особове; 3 — неозначено-особове; 4 

— узагальнено-особове; 5 — безособове; 6 — називне. 

В: 1) Нам треба поспішати. 2) Зривається вітер. 3) На підвіконні 

квіти. 

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016. 

В: 1) У селі копають картоплю. 2) Говори, та не проговорюйся. 3) 

Увечері готую уроки. 

018. Запишіть номери неповних речень. 

В: 1) Переді мною ліс. 2) Він щойно прокидається. 3) Наповнюється 

пташиним щебетом. 4) Природа оживає. 5) Довкола світлішає. 

019. Чи завжди паузу на письмі позначаємо комою (або іншим 

розділовим знаком)? 1 — так; 2 — ні. 

020. Позначте по порядку цифрами, якого розділового знака стосується  

нижче сказане: 1 — коми; 2 — крапки з комою; 3 — тире; 4 — двокрапки. 



В: 1) тон підвищується перед…; 2) тон підвищується після…; 3) 

подовжена пауза…  

021. Чи завжди на місці пропущеного члена речення ставимо тире? 1 — 

так; 2 — ні. 

022. Запишіть номери речень, у яких обов’язково треба поставити тире 

між групою підмета і групою присудка. 

В: 1) Своя сторона кожному мила. 2) Це щастя мати улюблену працю. 

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

023. Запишіть номери слів, прикладки при яких треба написати через 

дефіс. 

В: 1) Говерла/гора; 2) птах/ворон; 3) буркун/трава; 4) газ/азот; 5) 

гриб/паразит. 

024. Запишіть номери словосполучень, у яких слова поєднані сурядним 

зв’язком. 

В: 1) переливи хмар; 2) або пан, або пропав; 3) люблю читати; 4) небо і 

земля; 5) як сонце, так і вода. 

 

Листок для відповідей (Х) 

001            § 111; в.272 009            § 114; в.276 017            § 119; в.284 

002            § 112; в.274 010            § 115; в.278 018          § 120; в.285.І 

003            § 112; в.274 011            § 116; в.279 019            § 121; в.286 

004            § 112; в.274 012            § 116; в.279 020            § 122; в.287 

005            § 113; в.275 013            § 117; в.280 021            § 123; в.288 

006            § 114; в.276 014            § 117; в.281 022            § 124; в.289 

007            § 114; в.277 015            § 118; в.283 023            § 125; в.290 

008            § 114; в.277 016            § 119; в.284 024            § 126; в.292 

 

ХІ. Просте ускладнене речення 

(§§ 127—139) 

001. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

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

травою безкрайого степу. 

002. Запишіть номери словосполучень, у яких означення однорідні й 

між ними треба поставити кому. 

В: 1)  бадьорий збуджений настрій; 2) короткий зимовий день; 3) 

запашні налиті сонцем суниці; 4) терпкий березовий сік; 5) повитий 

серпанком далекий обрій. 

003. Запишіть номери словосполучень, у яких обставини однорідні. 

В: 1) біля хати над шляхом; 2) на столі під лампою; 3) сьогодні і 

завтра; 4) у скверах і попід будинками; 5) у надвечір’я після грози.  

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

треба поставити коми. 



В: 1) У кутку в кімнаті шафа. 2) Вилізли тіні з-під стріх із-за повіток. 

3) У полі під лісом торохтів трактор. 4) Коротко стисло викладай думки. 

005. Запишіть порядкові номери тих слів (рахуючи й службові), після 

яких треба поставити коми. Якщо коми в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

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

006. 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) 

стояла я і слухала; 5) або я або ти. 

007. Запишіть порядковий номер того слова в кожному з речень 

(рахуючи й службові), після якого треба поставити двокрапку або тире. Якщо 

двокрапку чи тире в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

В: Усе в чеканні поле, і земля, і місяць. І вдень, і вночі завжди людину 

обсідають різні думки. 

008. Запишіть номери речень, у яких є відокремлені уточнювальні 

члени речення, які треба виділити комами. 

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

3) Усі особливо старші люди приязно сприймали колядників. 4) Всюди по 

луках бродять лелеки. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

В: Усі дерева крім укритих хвоєю скидають листя на зиму. 

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

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

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

В: Бійці сиділи задумавшись. 

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

В: Засипана холодним снігом нива палко мріяла про літо. 

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

В: Поля пробуджені сонцем злегка парували. 

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

В: Досвітні огні переможні урочі прорізали темряву ночі. 

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

В: Невблаганний час вічний мандрівник нестримно йде вперед. 

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

В: Мій рідний краю благословенний будь! 

017. Позначте по порядку цифрами розряди поданих парами вставних 

слів, які: 1 — виражають упевненість або невпевненість; 2 — вказують на 

джерело повідомлення; 3 — виражають задоволення чи незадоволення; 4 — 

привертають увагу; 5 — вказують на порядок думок. 

В: 1) нівроку, на сором; 2) безумовно, мабуть; 3) до речі, одним словом. 



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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

В: Мабуть це все-таки цілковита правда. 

019. Запишіть номери речень, у яких виділені слова є вставними. 

В: 1) Хоч уже вечір, але ще видно. 2) Він видно про це нічого не знає. 3) 

Голос його не сумний, а навпаки бадьорий. 4) Він усе робить навпаки. 

020. Закінчить вислів: Вставлені слова і речення передають… 

В: 1) оцінку сказаного; 2) упевненість; 3) побіжне зауваження; 4) 

ставлення автора; 5) чужу думку. 

021. Запишіть номери речень, у яких треба поставити пропущену кому. 

В: 1) Ах як усього багато! 2) Так гарно у вас! 3) Так я згоден з вами. 4) 

О люди, будьте пильні! 5) О це ж просто! 

 

Листок для відповідей (ХІ) 

001              § 126; в.292 008           § 130; в.302 015           § 135; в.308 

002              § 127; в.293 009                § 131  — 016           § 136; в.311 

003              § 127; в.294 010           § 132; в.303 017           § 137; в.313 

004              § 127; в.295 011           § 132; в.304 018           § 137; в.313 

005            § 128; в.297.І 012           § 133; в.305 019           § 137; в.313 

006         § 128; в.297.ІІІ 013           § 133; в.306 020           § 138; в.314 

007              § 129; в.299 014           § 134; в.307 021           § 139; в.315 

 

ХІІ. Складне речення 

(§§ 140—149) 

001. 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). 

002. Запишіть номери складнопідрядних речень. 

В: 1) Язик лепече, а голова не знає. 2) Чим хата багата, тим і рада. 3) 

Не кожний працює, хто хліб їсть. 4) Солодко говорить, але нудно слухати. 

5) Час як вода — все йде вперед. 

003. Запишіть номери складнопідрядних речень із завдання 002, у яких 

підрядне речення стоїть перед головним. 

004. Запишіть номери речень, у яких підрядне речення до головного 

приєднане сполучним словом (не сполучником підрядності). 

В: 1) Треба знати, що де казати. 2) Шануй свою голову, бо друга не 

виросте. 3) Де тонко, там і рветься. 4) Кому добре, той хоче ще краще. 5)  

Не лізь у чуже, щоб не втратив своє. 

005. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

означальне; 2 — з’ясувальне; 3 — способу дії; 0 — інший.. 



В: 1) Як ми про людей, так люди про нас говорять. 2) Не рубай тої 

гілляки, на якій сидиш. 3) З самого початку думай, який буде кінець. 4) Як 

робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо. 5) Не говори, чого не знаєш. 

006. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 —

обставини місця; 2 — часу; 3 — причини; 0 — інший.. 

В: 1) Не радій чужій біді, бо твоя за плечима. 2) Привів коня кувати, як 

кузня згоріла. 3) Де багато крику, там мало роботи. 4) Гарно і при місяцю, 

коли сонця немає. 5) Куди орли літають, туди сороки не пускають. 

007. Позначте по порядку цифрами види підрядних речень: 1 — мети; 2 

— умови; 3 — допустовості; 0 — інший. 

В: 1) Коли дихнуть усі люди, то вітер буде. 2) Хоч ми брати, та наші 

кишені не сестри. 3) Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати.  4) І 

сонце не всі гори освічує, хоч високо ходить. 5) Кожна робота легка, коли 

охоче її робиш. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

В: Піднялося вище сонце і раптом ніби намистинки заяскріли на лузі. 

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

В: У небі шугають яструби і співають жайворонки.  

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

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

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

3) Розумів що коли не наляже роботи вчасно не закінчить. 

012. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

В: Поміняєш рідну мову на чужу / і зневажать тебе чужинці. 

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

треба поставити коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте 

цифру “0”. 

В: Мамина усмішка неначе весняне сонце. 

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

В: Життя немов ріка пливе з минулого в майбутнє. 

015. Позначте цифрою, який розділовий знак слід поставити замість 

косої риски: 1 — кому; 2 — тире; 3 — двокрапку; 4 — крапку з комою. 

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

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

В: Будеш сіяти з сумом / вродить печаль. 

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

В: Місяць на небі /зіроньки сяють… 

018. Позначте цифрою, що треба поставити на місці косої риски. 1) — 

двокрапку; 2) — тире: 3) — кому й тире; 4) — лише кому; 5 — нічого. 

В: “Уморився, поки хліба наївся” / поскаржився ледар. 



019. Закінчіть вислів, відповідь позначаючи відповідними цифрами: 

При прямій мові у лапки захоплюємо: 1) кому; 2) крапку; 3) знак питання; 4) 

знак оклику; 5) три крапки.  

020. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Замінюючи 

пряму мову на непряму, при потребі змінюємо відповідно й…  

В: 1) кличний відмінок іменника; 2) число іменника;  3) особу 

займенника; 4) особу дієслова; 5) інші відмінки іменників. 

021. Закінчіть вислів, продовження позначаючи цифрами: Синтаксична 

єдність характеризується спільним змістом і складається з… 

В: 1) кінцівки; 2) розповіді; 3) роздуму; 4) зачину; 5)  розгортання. 

 

Листок для відповідей (ХІІ) 

01              § 140; в.317 008           § 141; в.319 015           § 144; в.324 

002              § 140; в.317 009           § 141; в.319 016           § 144; в.324 

003              § 140; в.317 010           § 141; в.319 017           § 144; в.324 

004              § 140; в.317 011           § 141; в.319 018           § 145; в.326 

005              § 117; в.317 012           § 142; в.320 019           § 145; в.326 

006              § 117 ;в.317 013           § 142; в.320 020           § 146; в.327 

007              § 117; в.317 014           § 143; в.322 021           § 148; в.333 

 

 

Відповіді до тестів 

 

Листок відповідей (І) 

001 2, 5         § 1.1; в.1 006 1, 3, 4        § 3; в.10 011 1, 3, 5      § 5; в.15. 

002 1, 3         § 1.3; в.2 007 1, 3, 5     § 4.1; в.12 012 4, 4, 2     § 6; в.19.І 

003 1, 4            § 2; в.4 008 2, 4, 5     § 4.2; в.13 013 1, 4, 5    § 7; в.20.1 

004 2, 3            § 3; в.7 009 1, 3, 4   § 4.2-3;в.13 014 2, 5        § 7; в.20.2 

005 2, 4          § 3; в.10 010 2, 3         § 4.3; в.14 015 2, 3           § 7; в.20 

 

Листок відповідей (ІІ) 

001 1, 3          § 8.1; в.22 008 1, 3, 4      § 12; в.35 015 3, 5  §16;в.50,51 

002 2, 5          § 8.2; в.23 009 2, 3, 5   §12.3;в.36.І 016 1, 5  § 17.1; в.88 

003 3, 4          § 8.2; в.24 010 1, 3       § 12.4; в.34 017 2, 3     § 18; в.60 

004 2, 3, 4       § 9; в.27.І 011 2, 4, 5      § 13; в.38 018 1, 4     § 20; в.66 

005 2               § 10; в.28 012 1, 4          § 14; в.42 019 1,2,4,5  §21;в.69 

006 2, 5     § 11.1-2; в.32 013 2, 5    § 15; в.46, 47 020 4, 5     § 22; в.72 

007 3, 4        § 11.3; в.33 014 3              § 15; в.49 021 2,3,4   § 23; в.75 

 

Листок відповідей (ІІІ) 

001 1, 3, 4, 5   § 24; в.79 008 3, 4   § 30.3;в.93.ІІІ 015 2, 4   § 35; в.110 

002 1, 3           § 25; в.81 009 4, 5          § 31; в.95 016 3, 4   §36; в.112  

003 2, 3, 4       § 26; в.82 010 1, 5          § 32; в.97 017 2, 4   § 37; в.115 

004 1, 4, 5       § 27; в.85 011 2, 3     § 33.1; в.102 018 1, 5   § 37. в.116 



005 3, 5           § 28; в.86 012 1, 4     § 33.2; в.102 019 3, 4   § 38; в.120 

006 1, 4       § 28; в.87.ІІ 013 2, 3, 5 § 33.3; в.104 020 1, 4   § 38; в.119 

007 1, 2, 5       § 29; в.89 014 1, 4        § 34; в.107 021 2, 5   § 39; в.123 

 

Листок відповідей (ІV) 

001 3       § 41.2; в.126 006 3         § 43.1; в.132 011 2, 3       § 45; в.138 

002 2,4,5 § 41.3; в.127 007 4         § 43.2; в.134 012 1, 3    § 46.1; в.141 

003 2, 3   § 41.5; в.129 008 1, 3     § 43.2; в.134 013 2, 3    § 46.1; в.140 

004 3, 5      § 42; в.130 009 2         § 43.5; в.135 014 1, 4    § 46.2; в.143 

005 2, 3      § 42; в.131 010 1, 4        § 44; п.136 015 2,4,5     § 47; в.144 

 

Таблиця відповідей (V) 

001 1,4,5    § 48; в.145 003 1, 4        § 50; в.149 005 1             § 51; в.151 

002 2, 3      § 49; в.146 004 2, 5     § 50.5; в.150 006 1, 2         § 52; в.153 

 

Листок відповідей (VІ) 

001 1, 3         § 54; в.156 008 6,2,1,4   § 56; в.162 015 2, 5   § 60; в.177 

002 2,4,5    § 55.0; в.158 009 1, 4        § 57; в.164 016 1,3,4 § 61; в.178 

003 1,2,3    § 55.1; в.158 010 2, 4        § 57; в.168 017 2, 5   § 62; в.179 

004 2, 4      § 55.1; в.158 011 2, 3        § 58; в.172 018 2,3,4 § 62; в.179 

005 2,3,5    § 55.2; в.160 012 1, 4        § 59; в.174 019 2,3,6           §63.  

006 1, 3      § 55.3; в.161 013 1, 2     § 60.2; в.177 020 1, 3   § 64; в.181 

007 2, 5      § 55.4; в.161 014 1, 4     § 56.2; в.177 021 2, 3   § 64; в.182 

 

Листок відповідей (VІІ) 

001 2, 4         § 65; в.183 008 2,4,5    § 68; в.189 015 2          § 73; в.198 

002 1, 4       § 66; в.184.І 009 2, 5      § 69; в.191 016 1, 5      § 74; в.200 

003 2, 5     § 66; в.184.ІІ 010 1, 4      § 69; в.193 017 3          § 74; в.201 

004 1, 4         § 66; в.185 011 3, 5      § 70; в.194 018 1, 4      § 75; в.202 

005 2        § 66.І; в.184.І 012 2, 4      § 71; в.196 019 2,3,4  § 76; в.204.І 

006 1             § 67; в.186 013 2, 5      § 72; в.197 020 1, 4    § 107; в.267  

007 2,3,4       § 67; в.187 014 1, 4      § 72; в.197 021 1          § 77; в.206 

 

Листок відповідей (VІІІ) 

001 2,3,5       § 78; в.207 008 3, 5      § 82; в.215 015 1, 3    § 89; в.230.І 

002 2, 3         § 79; в.208 009 1, 4      § 83; в.217 016 2          § 90; в.232 

003 1, 4         § 79; в.209 010 2          § 84; в.221 017 1, 4      § 91; в.233 

004 3, 5         § 80; в.211 011 1,4,5    § 85; в.222 018 2, 4      § 91; в.234 

005 3             § 81; в.212 012 1, 3      § 86; в.223 019 1, 3      § 91; в.235 

006 1, 4         § 82; в.213 013 4          § 86; в.224 020 2, 4    § 92; в.238.І 

007 2, 3         § 82; в.234 014 2, 4      § 88; в.228 021 1,3, § 92; в.238.ІІІ 

 

Листок відповідей (ІХ) 

001 1, 4         § 93; в.239 009 2          § 98; в.248 017 2, 5    § 105; в.263 



002 3, 5         § 93; в.239 010 1, 4      § 99; в.251 018 2, 3    § 106; в.264 

003 2, 4         § 94; в.241 011 3, 4    § 100; в.252 019 1,3,4  § 107; в.266 

004 2, 3         § 94; в.241 012 1, 3    § 101; в.254 020 2, 5    § 107; в.267 

005 1             § 95; в.243 013 2        § 102; в.257 021 2, 3    § 108; в.269 

006 3, 5         § 96; в.244 014 1, 2    § 103; в.259 022 1, 5    § 108; в.269 

007 1, 4         § 97; в.246 015 2, 4    § 104; в.260 023 2, 4    § 109; в. — 

008 2,3,5       § 97; в.247 016 1, 3    § 104; в.261 024 1, 5    § 110; в.270 

 

Листок відповідей (Х) 

001 3,2,1   § 111; в.272 009 2, 3     § 114; в.276 017 3,4,2   § 119; в.284 

002 2, 4     § 112; в.274 010 1, 5     § 115; в.278 018 1, 3   § 120; в.285.І 

003 3, 4     § 112; в.274 011 2, 3     § 116; в.279 019 2         § 121; в.286 

004 4         § 112; в.274 012 1,3,5   § 116; в.279 020 4,3,2   § 122; в.287 

005 2, 4     § 113; в.275 013 2, 4     § 117; в.280 021 2         § 123; в.288 

006 1, 5     § 114; в.276 014 1, 4     § 117; в.281 022 2, 3     § 124; в.289 

007 4, 5     § 114; в.277 015 5         § 118; в.283 023 1,3,5   § 125; в.290 

008 2,3,4   § 114; в.277 016 5,1,1   § 119; в.284 024 2,4,5   § 126; в.292 

 

Листок відповідей (ХІ) 

001 0           § 126; в.292 008 2, 3    § 130; в.302 015 2, 4    § 135; в.308 

002 1, 3       § 127; в.293 009 2, 5    § 131  — 016 3        § 136; в.311 

003 3, 4       § 127; в.294 010 3, 5    § 132; в.303 017 3,1,5  § 137; в.313 

004 2, 4       § 127; в.295 011 0        § 132; в.304 018 1        § 137; в.313 

005 2, 4     § 128; в.297.І 012 0        § 133; в.305 019 2, 3    § 137; в.313 

006 3, 5  § 128; в.297.ІІІ 013 1, 3    § 133; в.306 020 3        § 138; в.314 

007 3, 4       § 129; в.299 014 2,3,4  § 134; в.307 021 1,3,5  § 139; в.315 

 

Листок відповідей (ХІІ) 

01 5           § 140; в.317 008 3        § 141; в.319 015 3        § 144; в.324 

002 2, 3       § 140; в.317 009 0        § 141; в.319 016 2        § 144; в.324 

003 2           § 140; в.317 010 2        § 141; в.319 017 1        § 144; в.324 

004 1,3,4     § 140; в.317 011 1,2,5  § 141; в.319 018 3        § 145; в.326 

005 3,1,2,3,2 §117;в.317  012 2        § 142; в.320 019 3,4,5  § 145; в.326 

006 3,2,1,2,1 §117;в.317 013 0        § 142; в.320 020 1,3,4  § 146; в.327 

007 2,3,1,3,2 §117;в.317 014 1, 3    § 143; в.322 021 1,4,5  § 148; в.333 

 

 


