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Дисципліна: Українська мова та література
1. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?
А. …аньбити, …аразд, …оробець, …уманіст, …урток.
Б. …рати, …арний, …аз, …уртожиток, …ущавина.
В. …валт, …рунт, …адзиня, …анок, …ава.
2. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?
А. Покровителька, порожній, правда, праска, працювати., принесений.
В. Православний, прималювати, принада, принцеса, полотно.
3. Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки.
А. Яблуко, приїжджати, з’їсти, пір’їна, явір.
Б. Глянути, свято, стяг, стаття, козеня.
Б. Портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати
В. Замовлення, ключ, ряд, подряпати, різниця.
4. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при
словозміні чи словотворенні.
А. Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати.
Б. Мостити, пекти, ловити, любити, хотіти.
В. Бігти, кришити, ломити, терти, упирати.
5. Визначте, у якому слові відбулося спрощення приголосних.
А. Баластний.
Б. Кістлявий.
В. Ненависний.
6. Виберіть рядок, у якому слова пишуться з буквосполученням йо.
А. Сер…зно, міль…н.
Б. Ма…рить, кол…ровий.
В. Д…готь, бо…вий.

7. До складу яких словосполучень входять омоніми?
А. Відкрити книгу – закрити книгу.
Б. Мітити крейдою –мітити у серце.
В. Щирі люди – сердечні люди.
8. Знайдіть рядок, у якому слова є однозначними.
А. Гострий.
Б. Хустка.
В. Голова.
9. У якому словосполученні слово м’який вжито в переносному значенні?
А. М’які кольори.
Б. М’яка земля.
В. М’які долоні.
10. Виберіть рядок, у якому слово є синонімом до слова горизонт.
А. Географія.
Б. Видноколо.
В. Горизонталь.
11. Вкажіть, у якому рядку всі слова є загальновживаними.
А. Пустеля, постоли, малювання, стіл, путня.
Б. Покупець, полуниця, виступ, інтелігент, природа.
В. Холод, уста, одяг, пательня, Мрія.
12. У якому рядку всі слова є термінами?
А. Десант, гурт, привітний, доба, сеанс.
Б. Скальпель, ангіна, косинус, відмінно, математика.
В. Файний, гордість, сестра, просо, дорога.
13. Визначте, у якому рядку подано лише історизми.
А. Парасоля, явище, фарба, клен, повір'я.
Б. Вишивка, літера, рука, видання, герць.
В. Смерд, атаман, князь, голота, бранка.
14. У якому реченні вжито діалектне слово?
А. Ранок, Мов білий лелека, Махає мені крилами.
Б. А косарі виходили у поле за хліб насущний кланятись землі.
В. Ходить бузько по мочарах у червоних чоботях, дивиться в прозору

воду, ганить жаб'ячу породу.
15. Які слова відтворюють нові уявлення про навколишній світ?
А. Неологізми.
Б. Запозичені.
В. Історизми.
16. У якому реченні використано професійну лексику?
А. Вітали всі мене з щасливим полем, кричали, щоб мені далі не було
“ні пера, ні пуху”.
Б. Стріла портального крана нахиляється над трюмом баржі.
В. Лукавий як не мудрує, а все ж заплутається в свої тенета.
17. Яке лексичне значення має слово серце у реченні?
В серці своїм на будову несу Києва горду і вічну красу.
А. Центральний орган кровоносної системи.
Б. Орган людини як символ зосередження почуттів.
В. Ласкаве звертання.
18. У якому реченні слова вжито в переносному значенні?
А. Кіт Мартин мав довгий хвіст.
Б. На піщаній косі стояв маяк.
В. Весна за вушка витягає трави.
19. Вкажіть, у якому рядку синоніми відрізняються стилістичним забарвленням.
А. Давній, старий, колишній, древній, старовинний.
Б. Верхівка, вершина, маківка, шпиль, гребінь.
В. Сміятися, реготати, хихикати, шкіритися, скалити зуби.
20. З’ясуйте, які слова в реченні вжито для більшої виразності.
Правда та кривда - як вогонь та вода.
А. Синоніми.
Б. Пароніми.
В. Антоніми.
21. Виберіть речення, яке містить антоніми.
А. Мудра голова не дбає про лихії слова.
Б. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох.
В. Кожна людина свою вдачу має.
22. У якому рядку іменник жіночого роду?
А. Соло.
Б. Місіс.
В. Депо.
23. У якому рядку всі слова утворено від дієслів?

А. Читання, ходіння, знання, учитель, видання.
Б. Біг, синь, міць, денний, хід.
В. Білити, біліти, радіти, сумувати, веселити.
24. Вкажіть, у якому рядку всі іменники утворено складанням основ або слів?
А. Заголовок, контрнаступ, чорноморець, всюдихід, мореплав.
Б. Важкоатлет, дощомір, землетрус, життєпис, водограй.
В. Дітвора, слухання, півгодини, Прикарпаття, співрозмовник.
25. Знайдіть рядок, у якому всі прикметники утворено суфіксальним способом.
А. Антисанітарний, незабутній, прабатьківський, надпотужний, невтомний.
Б. Білий, зелений, злий, важкий, довгий.
В. Дерев’яний, кмітливий, кислуватий, кучерявий, Василів.

