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Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+під'їзд, ялина, поїзд, ємний, юрба 

-мати, серпень, риба, ранок 

-ясність, мило, яшма, пюре 

-береза, рима, шерсть, брат 

-миша, трясовина, нянька, життя 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+мрія, об'єм, колія, єретик 

-ремінець, приклад, сміється, крона 

-стрілець, камінь, стілець, Умань 

-незнайко, пройма, кайма, гойдалка 

-збіжжя, насіння, моховиння, гілля 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+п'явка, дощ, щітка, яма 

-священик, мадяр, камінь, капюшон 

-совість, суддя, стільчик, піддашшя 

-бязь, волосся, гриб, попідтинню 

-ллє, хвилина, секунда, мішок 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+приємний, ясний, юний, їжа 

-рюмсати, порядок, бюро, пюре 

-вільний, Поділля, крамниця, гульба  

-морквяний, рутвяний, духмяний, мотуззя  

-бязь, бренькіт, навмання, совість  

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+Лук'ян, В'ячеслав, Ярослав, Єгор  

-призьба, молодь, молотьба, кінь 

-вертеп, Різдво, свято, кутя  

-доля, куля, квасоля, бараболя  

-трембіта, труба, валторна, фагот 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+в'юн, щастя, арф'яр, плем'я 

-рядок, ноктюрн, совість, сьогодні 

-колосся, льон, тінь, дзеркало 

-вестибюль, пюпітр, Нью-Йорк, Йосип 

-юннат, футляр, вулиця, журі 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+щітка, торф'яний, черв'як, боягуз 

-різьбяр, розкіш, колодязь, обличчя  

-міський, льон, сопілка, сіль  

-рядно, буряк, інший, пісня  
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-лінь, знання, ґанок, школяр 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+Юрій, п'єса, євро, юрта 

-дзьоб, сьомий, рясний, курінь 

-сніг, град, іній, ожеледь 

-лялька, лиман, книга, брак 

-галузь, женьшень, Ірпінь, парасоль 

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+сім'я, верб'я, уява, поєдинок 

-свобода, літера, жінка, лоза 

-вишняк, навмання, степ, кобзар  

-грудень, січень, квітень, травень  

-сяйво, місяць, тиждень, любов  

 

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+їжак, сховище, яблуко, єдиний  

-сьогодні, цівка, сльози, прикрість 

-більшість, очищення, польовий, малюнок  

-дзвоник, бадьорий, донька, джинси  

-лань, сім, полюс, саджати .      

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка  

+ллєш, колосся, навмання, бджола  

-мільйон, матрос, притулок, рабин  

-пюпітр, сором, квартет, привіт  

-фарба, вікно, пензлик, фіранка  

-кар'єра, покрівля, черепиця, дашок 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+пень, день, плетінь, курінь  

-льон, пишу, мільярд, вата 

-смоква, полярник, явір, біологія  

-пуп'янок, полум'я, м'яч, черв'як  

-селянин, привіт, команда, кінь 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+військо, коваль, пальці, бульйон  

-тритон, манто, костюм, безодня 

-студент, бур'ян, крюк, м'ясо  

-в'яз, дит'ясла, вія, рутвяний  

-крейда, духмяний, пам'ять гуща 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+кулька, тьохкати, мідь, дядько  

-продукт, товар, магазин, прилавок 
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-міжгір'я, сузір'я, подвір'я, довір'я  

-Марія, Уляна, Килина, Дарина  

-секретар, лікар, перевір, Харків 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+ненька, більмо, полька, льодяник 

-щодня, щука, пращур, щур  

-ковила, пів-Європи, місячник, щирість  

-молитва, ночви, угіддя, сміється  

-їзда, їстівний, ікло, ікра 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+дзиґар, джгут, дріжджі, джмелик 

-народ, правда, реклама, рід 

-явір, маятник, криївка, полум'я 

-грюкіт, священик, ягода, їхати 

-біографія, боротьба, в'язанка, щедрий 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+всього, тьохкати, сьомий, осінь 

-соловей, курйоз, м'ята, заява 

-плем'я, рядок, цирк, арена  

-торф'яник, юрмитися, форма, інженер  

-буква, сором'язливий, селянство, дощ  

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+кіготь, рівень, Василь, значення  

-казка, устрій, шовк, шелест 

-арка, робота, хорт, спілка  

-Прокіп, папір, бондар, край  

-ніч, берег, ярмо, ярка 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+братство, піджак, ґринджоли, студентство 

-лінія, ятка, модрина, ялиця 

-сміюся, молюся, боюся, годуюсь 

-надра, нафта, клієнт, Китай 

-Монблан, Памір, Тянь-Шань, Гімалаї 

 

Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка 

+приймання, роздоріжжя, волосся, збіжжя 

-водій, римар, крамар, лікар 

-ріст, лід, пліт, морок 

-тьмяний, з'їхати, зв'язок, пір'я 

-стійка, мийка, лійка, крайка 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 
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+більярд, з'явитись, досьє, сяють 

-колір, смерть, зілля, рілля  

-матір'ю, в'юн, ящірка, клімат  

-лижник, подвір'я, корова, ялинка  

-ринва, ніжність, дзиґа, відповідь 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+священний, пам'ять, боєць, юрмитись 

-народження, льон, яма, щастя 

-їжак, росомаха, білка, вовк  

-сузір'я, молотьба, п'ятниця, яйце  

-глина, граблі, плетиво, твердження 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+щирість, висиджує, вовк, ясність  

-рілля, корова, гілля, прийом 

-буряк, бур'ян, рядно, порядок  

-яма, культура, драбина, повінь  

-кукурудза, ненавиджу, гуща, сяяти 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+щодень, засаджує, юність, зошит 

-трава, дерево, тривога, заздрість  

-силоміць, курйоз, майор, медаль  

-семестр, декан, притулок, ненька  

-лящ, свищ, хрущ, кунжут 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+щось, перевіряють, ніяковість, полюють  

-вогонь, смуток, сон, кремінь 

-походження, дзюркотіння, заощадження, навмання  

-родинний, шалений, сторінка, мавпячий  

-знаряддя, почуття, мотуззя, суддя  

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+японець, кузня, риба, книга  

-джгут, джигіт, банджо, джиґун 

-дзеленчати, дзенькати, подзвін, немовля  

-паркет, здійсненність, свято, джемпер  

-ремінь, кремінь, камінь, струмінь 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+вольєр, п'ять, дорога, мільярд  

-намагання, прагнення, мовлення, рішення 

-браття, суддя, рілля, правосуддя  

-юстиція, мрія, узагальнення, заміжжя  

-Прип'ять, прив'язь, субота, кіно 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
5 

 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+політ, юнь, рама, жаба 

-зелень, синь, червень, липень 

-явір, ясен, яма, ягуар 

-ясний, яскравий, зелений, синій 

-валіза, галуззя, узбіччя, обличчя 

 

Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка 

+Мольєр, сором, стрибок, приятель 

-бар'єр, щепка, свічка, галявина 

-реп'ях, праця, лебідь, робота 

-Рим, льотчик, крем'ях, глобальний 

-синь, яв, ґедзь, ґанок 

 

Буква в позначає звук [в] в усіх словах рядка 

+велетень, назва, хвиля, вогник 

-вісім, лежав, повість, веснянка 

-пів'яблука, відро, читав, Київ 

-вечеря, здоров'я, Відень, свій 

-Шевченко, навчання, виступ, світлиця 

 

Буква в позначає звук [в’] в усіх словах рядка 

+вірність, відліт, вітер, освіта  

-відповідь, мовчати, сивина, зав'язь 

-південь, довір'я, вірш, в'янути  

-дерев'яний, двісті, брова, вовк  

-обов'язок, в'юн, в'юк, відділ 

 

Буква ц позначає звук [ц] в усіх словах рядка 

+серце, цар, цоколь, цокати 

-цукерка, ціль, ціан, Цицерон 

-дочці, цілина, цикати, цифра  

-цикламен, цілий, соціологія, цятка  

-рушниця, цегла, ціна, цирк  

 

Буква ц позначає звук [ц'] в усіх словах рядка 

+дрібниця, революція, цвях, кінець 

-внучці, гуцул, чернець, цвіркун 

-комірець, гліцерин, циновка, левиця 

-церква, качці, місце, гаманець 

-цемент, цікавий, знавець, двадцять 

 

Буква с позначає звук [с] в усіх словах рядка 

+струмок, сон, схопити, слово  

-світло, пісня, бабуся, сміливий 

-безсмертний, злість, сіль, схід  
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-писати, сік, стати, сторінка  

-сіль, місяць, сорока, принісши 

 

Буква с позначає звук [с'] в усіх словах рядка 

+сімсот, пісня, сяйво, сім'я  

-грається, волосся, просьба, сімейство 

-сірка, розрісся, друкуєшся, сорока  

-снігур, віссю, спасіння, розказати  

-ламається, одягаєшся, січ, розкласти 

 

Звук [ш] є в усіх словах рядка 

+кошик, шифр, шкода, дощ2 

-шишка, щогла, піддашшя, плащ 

-щебінь, тиша, шість, пригорща 

-борошно, зшити, затишшя, щеня 

-шістсот, конюшина, щоки, безшумний 

 

Звук [ш’] Є в усіх словах рядка 

+шістнадцять, товариші, меншість, холоші 

-горщик, щогла, лестощі, шелест 

-туш, ліщина, юшка, шлюб 

-щітка, кошти, черешня, хитріші 

-вишня, хороші, аркуш, хащі 

 

Звук [ч] є в усіх словах рядка 

+щелепа, чадо, щур, чай  

-чинара, річний, чільний, харчі  

-черга, чіпкий, щодня, чорногуз 

-дощ, чіткий, чоботи, проща  

-лящ, чорнило, час, чіпси 

 

Звук [ч’] є в усіх словах рядка 

+щілина, чіткий, чіплятися, щітка  

-прощання, алича, чіпок, покруч  

-щастя, очільник, хрущ, чийсь  

-кричати, чкурнути, чіпляння, ручай  

-площа, щільний, ручний, корчі 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+сяють, пісня, сіллю, місяць 

-льон, любов, сузір'я, степ 

-яма, шпак, ялина, військо 

-грюкати, боротьба, дзьоб, серпень 

-щедрий, юрба, полум'я, в'юн 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+рілля, бійня, лють, лінь 
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-гуща, вершина, лекція, воля 

-священний, кидають, обличчя, ряска 

-ранок, ягня, клієнт, шерсть 

-сніг, бульйон, пір'я, тьмяний 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+тінню, арія, збіжжя, няня  

-угіддя, культура, джміль, пюре 

-рясно, боєць, зерно, опеньок  

-подвиг, зв'язок, кур'єр, вулкан  

-Японія, дощ, буряк, п'ять 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+сірість, юність, мідь, кількість 

-священик, військо, колосся, голубінь 

-мряка, уявлення, ніж, Ялта  

-святковий, ніченька, зустріч  

-Львів, ніжність, досьє, вирощують  

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+зілля, кінь, лінія, сіль 

-дзенькіт, джем, ячмінь, кутя 

-фільтр, вінок, хід, свято 

-юшка, партія, долоня, ювелір 

-ряд, клієнт, юрта, полум'я 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+людськість, цяця, люляє, Ляля 

-доля, студент, країна, яблуко  

-тополя, рядно,земля, оцінка  

-дзеркало охорона, суддя, полька  

-лялька, палець, колосок, фініш 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+(у) лісі, унція, місяць, осіннє  

-нюх, їхати, дерево, людство 

-думка, юрба, пюре, садити  

-здоров'я, мужність, бюст, ранок  

-меню, підгір'я, лозунг, єнот 

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+Нюся, місія, лілія, ллє 

-Різдво, листя, доміно, білка 

-сльоза, м'який, горіх, співак 

-вечеря, кузня, ювілей, гопак 

-пшениця, молитва, буква, батько 
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В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+Ілля, людяність, няньо, ллється 

-кутя, сторіччя, пальці, в'юн 

-Дюма, Гюго, Бальзак, Стендаль  

-будівля, ребус, публіка, сусід  

-струмок, синій, рюмсати, буря  

 

В усіх словах приголосні лише м'які (пом'якшені) в рядку 

+міль, угіддя, (в) тіні, сміття  

-дідусь, річка, вбрання, б'ється 

-полюс, будівля прем'єра, юнкер  

-льоля, рум'янець, ягода, вугілля  

-напруга, суфле, батон, п'єдестал 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+буква, товар, небо, доктор 

-купівля, губа, віддаль, в'юн  

-вухо, мотуззя, верблюд, роман  

-наголос, море, ядро, рушниця  

-автобус, етап, торішній, речення 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+глибина, кукурудза, дерево, сегмент  

-юшка, кавун, зігріти, ювілей 

-крайній, поезія, матриця, юність  

-математика, п'єса, лілія, іменник  

-бабуся, душа, сторонній, сусід 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+ескадра, борода, конкурс, груша  

-узбережжя, солом'яний, блюдце, нюх 

-синє, успіх, рядно, річка  

-акваріум, економіка, ім'я, місяць  

-луг, дзиґа, елегія, формація 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+жук, забава, ідеал, заклад  

-Європа, дупло, здоров'я, Тернопіль 

-вага, гусеня, вересень, метеор  

-веселка, горобець, липень, заєць  

-пюре, доля, кар'єра, чемпіон 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+напруга, етнос, спека, депо 

-єретик, зранку, коліно, екзотика 

-житній, ескіз, новела, полюс  

-гобелен, порада, зозуля, січень  
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-порожній, лебідь, з'єднання, рельєф  

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+голос, довжина, фасон, етап 

-сторонній, префікс, баскетбол, літопис  

-В'єтнам, четвірка, зображення, булка  

-смерть, суфікс, шість, дружній  

-фізкультура, соловей, уряд, цукор 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+момент, дуга, епос, намет  

-юстиція, еталон, прем'єр, майдан 

-біографія, робота, ґуля, Дунай  

-блищати, голова, вуж, будівля  

-родина, селянин, ллється, мрія 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+куртка, муха, гума, удача 

-люлька, юнга, Україна, юність 

-волосся, зуб, байка, лука  

-свято, яблуня, пасіка, акула  

-козак, сюжет, питання, гуляння  

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+поле, степ, корова, щука 

-Європа, рух, ад'ютант, ліс 

-купець, колосся, будівля, кульбаба 

-дудар, душа, турок, лютий 

-полуниця, капітан, бюджет, дівчина 

 

В усіх словах приголосні лише тверді в рядку 

+зранку,землетрус, стопа, кордон  

-радіо, вечір, подорожній, пенальті 

-Єгипет, зелень, п'явка, Сімферополь  

-напруження, ціна, цукор, нерв  

-Гімалаї, деталь, Львів, дужка 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+борона, доля, жолудь, дід1 

-кошик, стремено, казка, грім  

-горобина, щастя, линути, плин  

-жаба, слово, кошик, листя  

-цвях, ніготь, життя, фарба 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+домра, зозуля, лебідь, ліра  

-брязкіт, корова, грім, береза 
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-м'яч, парта, метро, дощ  

-ландо, перо, гніт, ярмо  

-межа, дорога, ніч, сосна 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+явір, жолудь, ягода, береза  

-цирк, кущ, плащ, голос 

-вітер, сон, листя, суша  

-зірка, мова, холод, кістка  

-пісок, місто, школа, сестра 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+земля, медаль, родина, зима  

-осінь, книжка, кожух, легше 

-зсув, попіл, горіх, курага  

-воля, спокій, осока, театр  

-абетка, сніг, дочка, брат 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+нога, баян, берег, рада 

-колос, колиска, крик,скріпка 

-новина, вересень, колір, буква  

-слово, лікар, посох, швачка  

-клуня, мандри, хата, поріг  

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+Різдво, зілля, діброва, залізо 

-верес, ренет, ракурс, пташка 

-стать, темнота, повіка, їжак  

-рядно, хутро,тканина, сир  

-ствол, леміш, роман, знання  

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+град, буря, дім, маляр 

-клумба, поле, свисток, скирта  

-плащ, річка, вітер, совість  

-дзиґа, свердло, криза, схід  

-груша, мавпа, розмова, правило 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+гра, вода, голова, горобина  

-лящ, пір'я, місяць, узлісся 

-портфель, козак, метеор, плід  

-медик, тепло, стріха, похід  

-зброя, кран, накип, хліб 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 
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+мадяр, небо,гиря,знання  

-обслуга, пилка, крупа, допит 

-союз, червень, аптека, суміш  

-чари, кран, постоли, аташе  

-внук, режисер, острів, соловей 

 

В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку 

+долина, верба, джаз, рілля 

-посол, життя, кукурудза, паска 

-куліш, манна, садок, трунок 

-пісня, прапор, млин, жезл 

-ряса, велет, батіг, мураха, шляхта 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+птах, акт, хата, список 

-голова, ніс, чоло, рука  

-словник, тигр, жанр, лан  

-казка, поле, робота, фартух  

-город, степ, тайга, ліс 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+кішка, соха, посох, пісок  

-соловей, лев, грім, шофер 

-озеро, завод, Полісся, роман  

-гроза, поема, кіно, робота  

-комбайн, вода, зілля, корова 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+спека, шість, піт, пакет  

-кава, мрія, жінка, слава 

-трава, береза, порох, свобода  

-саджати, доба, зона, радість  

-сніг, іній, град, хуртовина 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+поет, опік, чаша, пастух  

-рукав, слон, гімн, комод 

-замок, символ, ремонт, вересень  

-чоловік, левада, фінал, хрущ  

-принц, комар, барабан, двері 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+косити, чашка, стека, котити 

-шрам, чайник, лити, холод 

-вечір, урок, голос, таємний  

-ворог, театр, дощ, вулиця  

-циган, фартух, лан, заєць  
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В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+коса, фокус, щука, пити  

-павич, танець, криниця, місто 

-хмара, прапор, рамка, артист  

-преса, атлас, хитрий, джміль  

-кращий, школяр, чистий, лінія 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+шиття, сік, суша, хитати 

-ховрах, згода, молодь, мороз  

-додаток, дах, гай, плуг  

-гора, чай, дія, двір  

-число, гімн, чорний, вишня 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+кафе, осика, піст, кошик  

-рада, захід, урожай, голос 

-дилема, бак, дуб, згода  

-дім, портрет, кордон, танець  

-діжка, гуркіт, кінь, зима 

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+шахи, каша, посуха, соска 

-антена, радіо, страх, колона 

-село, одяг, метро, родина  

-місто, тісто, сопілка, спекти  

-волошка, чорнило, мак, пляшка  

 

В усіх словах приголосні лише глухі в рядку 

+щука, папка, чашка, щітка 

-віра, доба, черешня, ступа 

-лічба, ніч, штора, загадка 

-відгук, черв'як, рілля 

-коридор, залізо, молоток, круча 

 

В алфавітному порядку записані всі слова  

+війна, мріяти, струмок, школа, ярмо  

-міць, авіатор, береза, вікно, шабля  

-спека, пенал, вантаж, слон, гарбуз  

-абажур, валянок, баклан, граната, диня  

-життя, зірка, фінал, грім, угорець 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка  

+перемога, пряник, реклама, сніданок, фойє 

-літера, заєць, гирло, ватажок, балада, бронза  

-рослина, вішалка, верстат, верста, вранці 
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-дипломат, диплом, депутат, директор, дилетант 

-оборона, сталь, пекло, квітка, ремонт 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+радість, рикошет, риска, рослина, ртуть  

-надія, врода, концерт, приміщення, янтар 

-око, бавовна,турист, знання, кресляр  

-гвинт, ласун, пиріг, армія, кіно  

-трибуна, фонтан, ліхтар, гриб, щастя 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+підручник, подвір'я, помідор, поріг, приклад 

-будинок, барвінок, батіг, букле, баштан 

-пам'ять, таблиця, салат, дорога, драбина  

-лев,тигр, леопард, рись,ягуар  

-граб, дуб, в'яз, горобина, осика 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+обов'язок, образ, опал, опік, острів  

-лікарня, паспорт, інтерес, земля, велосипед 

-пам'ять, таблиця, салат, дорога, драбина  

-лев, тигр, леопард, рись, ягуар  

-граб, дуб, в'яз, горобина, осика 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+архітектура, бароко, готика, модерн, рококо 

-сад, город, ножиці, томат, огірок  

-свічка, село, сало, сановник, секатор  

-воля, кавун, риба, кімоно, олівець  

-граб, дуб, в'яз, горобина, осика 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+бадмінтон, волейбол, гандбол, регбі, футбол 

-м'ята, меліса, мальва, мандарин, манго 

-пам'ятник, п'єдестал, стела, постамент, обеліск  

-гурток, грім, герой, грань, гімн  

-малина, калина, ожина, лохина, смородина  

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+кантата, ораторія, симфонія, соната, фуга  

-рекорд, краєвид, музика, папка, збіжжя 

-пожежа, дача, ревю, пюре, мислення  

-слава, опала, скрипка, контракт, ремінь  

-військо, відповідь, варан, верлібр, вступ 

 

У якому рядку всі слова написані в алфавітному порядку 

+нагідки, обліпиха, платан, розмарин, сальвія 
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-портфель, ручка, лінійка, щоденник, транспортир 

-звитяга, орден, медаль, героїзм, солдат 

-мірошник, чоботар, стельмах, гончар, кожум'яка 

-любов, канал, прізвище, захист, резина 

 

В алфавітному порядку записані всі слова рядка 

+полудень, Примор'я, професія, пустун, п'ятниця 

-проспект, обкладинка, посуд, імперія, добро 

-шуліка, корсет, піджак, спорт, уривок 

-дуга, зілля, турбота, селище, почерк 

-жито, опришок, німець, поза, сила 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+юрба, ємний, поезія, яблуко 

-рядно, насіннєвий, рядок, яма  

-прямо, юнкор, ряст, ряжанка  

-дядько, Юрій, мовленнєвий, тюрма  

-юшка, тюлька, тюль, життєвий 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+Юпітер, Юнона, Європа, Ямайка  

-прядиво, ллє, кон'юнкція, грязь 

-ялиця, люстерко, галявина, яхтсмен  

-люстра, полюс, крюк, ін'єкція  

-Брюс, нюанс, няня, лляний 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+поява, якут, роз'ємний, юрта 

-кольє, матір'ю, горня, гусляр 

-ягня, слоненя, тигреня, жирафеня 

-покоління, намагання, прагнення, устремління 

-балія, шухляда, сюрчати, Цюріх 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+єнот, яхта, юність, єдиний 

-колія, пряник, буряк, життєпис 

-пуття, життя, бювар, насіння 

-буття, дрантя, з'єднаний, вестибюль 

-прання, прядка, приємний, юхта 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+арф'яр, кар'єр, черв'як, ярмо 

-шукання, духмяний, медвяний, рутвяний 

-бляха, гілля, суддя, мотуззя  

-рюмсати, трюм, крапля, Євразія  

-Єреван, помістя, ключ, клямка  
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Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+Юда, під'юджувати, вим'я, єхидна  

-єфрейтор, солянка, нюхати, брюки 

-ячмінь, яєчня, колосся, злюка  

-ювелір, кювет, люфт, Люм'єр  

-плюс, лляний, ллється, ключка 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+Єрихон, юка, Єрусалим, Ямайка  

-щотижня, лижня, конюшня, сміттєзвалище 

-ґуральня, Мюнхен, збіжжя, нюх  

-понюшка, крякати, гюйсовий, горлиця  

-фюзеляж, бюджет, бязь, ряска 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+Євангеліє, стою, кур'єр, ямб  

-підтяжка, лялька, любов, людина 

-людство, конюх, Рюрик, дюшес  

-зябра, лякати, зяб, нюняти  

-рюкзак, рюш, ряса, рябчик 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+Єсентуки, Юрмала, Ялта, Ятрань 

-роздоріжжя, прибережжя, навмання, попідтинню 

-грюкати, плюмаж, плюралізм, флюс 

-зайченя, вовченя, бусленя, козеня 

-стрілянина, поллється, днювальний, козячий 

 

Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка 

+євхаристія, Єгипет, позв'язувати, двоюрідний 

-смаглявий, кулеб'яка, дюжина, Дюма 

-Нюрнберг, манікюр, пюпітр, сюжет 

-мюзикл, конюшина, корюшка, прядиво 

-сміттєпровід, зяблик, зюйдвестка, кюрі 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+сміттєпровід, клювати, фюзеляж, патякати  

-п'явка, п'єса, Гап'юк, стаття 

-рілля, Стеф'юк, черв'як, розкішшю  

-рябий, арф'яр, від'ємний, буряк  

-ряд, тюк, портьє, яма. 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+життєвий, нявкати, коню, лялька 

-Японія, Коломия, Мюнхен, В'ятка  

-Клязьма, ключ, нюхати, церемонія  

-юка, Юда, Юта, Ява  
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-з'юрмитися, кальян, корпія, прем'єра 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+дитячий, Валюша, лляний, останнє  

-дит'ясла, пасьянс, тьмяний, Гаргантюа 

-без'язикий, пан'європейський, олов'яний, дерев'яний  

-пісня, поняття, в'язанка, з'юрмлений  

-поллється, кольє, відкриття, коаліція 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+гравюра, капюшон, мадяр, моряк  

-в'юнкий, ятрити, вія, боязнь 

-краков'як, Ньютон, міжгір'я, цвях 

-юшка, зрання, п'ять, рюкзак  

-свято, Ілля, з'єднати, Ющенко 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+Полісся, пюре, совістю, значеннєвий 

-знаряддя, кам'яний, юнга, яхта 

-торф'яний, пуп'янок, майбуття, ящірка  

-рюмсати, В'ячеслав, ін'єкція, поезія  

-бязь, міддю, ялівець, ярка  

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+кюре, востаннє, квасоля, медвяний 

-п'ятниця, чудо-юдо, сузір'я, Поділля 

-боязкий, компанія, м'який, віяло 

-буряк, бур'ян, коряга, твоє 

-затишшя, дев'яносто, роз'юшити, соболячий 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+колядка, значення, теля, понюхати  

-дев'яносто, королю, ллються, трьох'ярусний 

-півонія, матуся, няньчити, хазяїн  

-сімдесят, п'ятсот, зв'язковий, Кюрі  

-маля, матриця, плює, в раю 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+мисленнєвий, відкриття, рюш, колючка  

-алюмінієвий, священик, радістю, попідтинню 

-черв'як, моряк, коньяк, як  

-Дюма, крюк, сулія, покрівля  

-тьмяний,лялька, Рябко, бур'ян 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+ігуменя, іжиця, дюшес, полювання 

-співжиття, воєнний, псячий, Юдея 
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-ізолятор, ейфорія, підніжжя, м'яз 

-мюнхенський, м'ясорубка, лютий, дієслово 

-диз'юнкція, комп'ютер, дистриб'ютор, інтерв'ю 

 

Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка 

+полюс, подолянка, Сєверодонецьк, разючий 

-малієць, канадієць, європеєць, італієць 

-малятко, Росія, копія, феєрія, дієвий 

-ієрогліф, ряска, псуючи, спеція 

-ятка, юзом, єнот, юнкер 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+родзинка, джміль, дзвякнути, джемпер 

-надзамковий, віджити, ґедзь, джоуль 

-дзиґа, дзуськи, підживлювати, джгут 

-джиґун, підзвітний, переджнивний, піджарювати 

-підживлення, джеркотіти, підзаголовок, джинси 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+дзвякати, дзьоб, джинси, дзвіночки  

-віджати, ходжу, підзахисний, продзагін 

-дзвеніти, надзвичайний, піджива, підземелля  

-саджати, переджовтневий, надземний, віджимати  

-підземний, дзеленькати, дзвінкий, підживлення 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+джура, кинджал, дзвякнути, дзвіниця 

-переджнивний, дзвеніти, підживити, джмелиний 

-ходжу, відзначити, підземка, надзвичайний  

-відзначення, розбуджу, надзелень, віджувати  

-надзьобати, джмелиний, відзвітувати, наджидати  

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+дзьоб, ґудзик, дослідження, джерело  

-відзначити, родзинка, піджати, дзвінок 

-підземний, джентльмен, віджити, віддзвонити  

-віддзеркалення, дзеркало, дзюрчати, підземелля  

-бджола, надзвуковий, передзбиральний, відзвучати 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+джунглі, ходжу, народжується, дзенькіт  

-відзначатися, наджидати, відзначити, джміль 

-передзахідний, віджити, джерело, піджива  

-воджу, віджимання, відзолити, відзив  

-відзнака, віджим, відзовись, переджнивний 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 
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+джентльмен, дзбан, дзижчати, джунглі  

-надзвуковий, наддзюбати, піджива, відживаючий 

-дзьобнути, передзбиральний, віджнивувати, джміль  

-надзір, відживлення, оджилок, передз'їздівський  

-опідзолювати, відзвук, віджим, піджак 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один'звук в усіх словах рядка 

+бюджет, дзвіниця, розгладжувати, дзиґар 

-Надзбруччя, підзаголовок, дзявкотіти, підживити  

-джигіт, передзвітний, джура, віджнивувати  

-джонка, надзоряний, надзиратель, піджати  

-підзубрити, джига, підживлювач, наддзьобок 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+дзенькіт, Джакарта, джин, дзеркало  

-підземний, сиджу, воджу, наджиттєвий 

-надзвонити, відзимувати, підземник, збуджений  

-підживити, дзенькати, відживати, передзасівний  

-надземний, переджнивний, віджилий, піджарка 

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+дзиґа, дзижчати, джунглі, омолодження 

-відзначуватися, підзаправити, надзірний, надзижчати 

-наджидати, підзміна, відзвітувати, піджарити  

-заходжу, віджимання, підзвітний, підземелля  

-саджанець, підзубрити, відзначний, піджива  

 

Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка 

+передзвін, відродження, джигіт, джемпер 

-передзахідний, передзимовий, переджнивний, походження 

-наджаротривкий, понадзвуковий, джерельний, понадземний 

-підзор, підзолистий, надзаплавний, віджартуватися 

-віджахнути, відживати, відзиватися, відземок 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+а(ґ,г)рус, (ґ,г)ратки, (ґ,г)удзь, (ґ,г)ринджоли 

-(ґ,г)еографія, сні(ґ,г)гур, (ґ ,г)ектар, ву(ґ,г)ляр 

-(ґ,г)уркіт, (ґ,г)амуз, (ґ,г)ума, (ґ ,г)угенот, (ґ,г)рудень 

-па(ґ, г)ода, по(ґ,г)ром, (ґ,г)арувати, (ґ,г)айка 

-(ґ,г)убернатор, (ґ,г)ультяй, (ґ,г)ромада, (Ґ,Г)реція 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)удзик, дзи(ґ,г)а, (ґ,г)рунт, (ґ,г)атунок  

-(ґ,г)рильяж, (ґ,г)роно, (Ґ,Г)авана, (ґ,г)адюка  

-(ґ,г)азель, (ґ,г)ерой, по(ґ,г)ода, (ґ,г)а(ґ,г)ара  

-(ґ,г)айморит, (ґ,г)еометрія, (ґ,г)іпс, (Ґ , Г)рузія  

-(ґ,г)умор, (ґ,г)умус, (ґ,г)урт, (ґ,г)оробець 
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Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)ава, (ґ,г)азда, (ґ,г)едзь, (ґ,г)ел(ґ,г)отіти  

-(ґ,г)рим, бур(ґ,г)омістр, (ґ,г)ранула, (ґ,г)равер  

-(ґ,г)раб, (ґ,г)осудар, (ґ,г)орох, (ґ ,г)отель  

-(ґ ,г)онець, (ґ,г)омілка, (ґ,г)лясе, (ґ,г)о(ґ,г)іт  

-(ґ,г)одинник, (Ґ,Г)о(ґ,г)оль, (ґ,г)левкий, (ґ,г)лум 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)ратчастий, (ґ,г)расувати, (ґ,г)валт, під(ґ,г)рунтя 

-де(ґ,г)устація, (ґ,г)урман, (ґ,г)люкоза, (ґ,г)ромовержець 

-ре(ґ,г)ата, (ґ,г)равюра, лі(ґ,г)а, поло(ґ,г)и 

-лі(ґ,г)во, педа(ґ,г)о(ґ,г), (ґ,г)раматика, (ґ,г)рафік 

-(ґ,г)енерація, за(ґ,г)рава, (ґ,г)уру, (ґ,г)усляр 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)анок, дзи(ґ,г)ар, дзи(ґ,г)отіти, (ґ,г)ирли(ґ,г)а 

-(ґ ,г)лобус, (ґ,г)іпс, (ґ,г)ендляр, (ґ,г)елій 

-(ґ,г)ачок, (ґ,г)ієна, (ґ,г)ематома, (ґ,г)авань 

-(ґ,г)азопровід, (ґ,г)айдук, (ґ,г)айдамака, (ґ,г)речка 

-(ґ,г)амір, (ґ,г)амма-промінь, бух(ґ,г)алтер, Єван(ґ,г)еліє 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)атунок, ле(ґ,г)інь, (ґ,г)речність, (ґ,г)лей 

-діа(ґ,г)рама, ко(ґ,г)орта, (Ґ,Г)омер, (Ґ,Г)ю(ґ,г)о 

-ле(ґ,г)ені, козарлю(ґ,г)а, (Ґ,Г)аличина, (ґ,г)олубець 

-(ґ ,г)орнятко, (ґ,г)орбоконик, (ґ,г)оробина, (ґ,г)раблі 

-при(ґ,г)оломшити, (ґ,г)ірський, (Ґ,Г)імалаї, Порту(ґ,г)алія. 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+дзи(ґ,г)лик, (ґ,г)андж, (ґ,г)уля, джи(ґ,г)ун 

-(ґ ,г)оризонт, (ґ,г)еоло(ґ,г)ія, а(ґ,г)ресія, а(ґ,г)роном  

-ар(ґ,г)онавти, кіло(ґ,г)рам, фото(ґ,г)рафія, про(ґ,г)рама  

-(ґ,г)азета, (ґ,г)енерал, мо(ґ,г)утній, Ан(ґ,г)лія  

-(ґ,г)рамота, (ґ,г)астролі, (ґ,г)омеопатія, біо(ґ,г)рафія  

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)ер(ґ,г)отіти, (ґ,г)о(ґ,г)ель-мо(ґ,г)ель, (ґ,г)речний, (ґ,г)и(ґ,г)нути 

-(ґ,г)рація, томо(ґ ,г)рафія, (ґ,г)рафоман, коре(ґ,г)увати 

-(ґ,г)ребля, в(ґ,г)атити, (ґ,г)раф, (ґ,г)ранд 

-(ґ,г)радус, де(ґ,г)енерат, (ґ,г)росмейстер, ан(ґ,г)ел 

-по(ґ,г)роза, (ґ,г)римаса, (ґ,г)речкосій, я(ґ,г)ода 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)анджувати, (ґ,г)рунь, дзи(ґ,г)лик, (ґ,г)ердан  

-ви(ґ,г)равати, (ґ,г)ойдалка, за(ґ,г)отівля, (ґ,г)римати  

-(ґ,г)уркіт, (ґ,г)уртожиток, за(ґ ,г)оюватися, ву(ґ,г)лець  
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-(ґ,г)учномовець, (ґ,г)арантія, (ґ,г)усар, (ґ,г)ороскоп  

-дра(ґ,г)ун, (ґ ,г)оспіталь, му(ґ,г)икати, ка(ґ,г)ан 

 

Буква ґ вживається в усіх словах рядка 

+(ґ,г)расувати, Великий (Ґ,Г)рунь, (ґ,г)ала(ґ,г)ан, (ґ,г)валт 

-ка(ґ,г)ат, зи(ґ,г)ота, лозун(ґ,г), зма(ґ,г)ання 

-ма(ґ,г)ній, бур(ґ,г)омістр, (ґ,г)орностай, Ка(ґ,г)арлик 

-за(ґ,г)ін, (ґ,г)овіти, (ґ,г)орло, бульдо(ґ,г) 

-ма(ґ,г)нолія, що(ґ,г)ла, щи(ґ,г)лик, ма(ґ,г)істр 

 

Два склади має кожне слово рядка 

+Василь, сім'я, різьбяр, кіно 

-Дністер, береза, пором, Петро 

-вікно, гума, діти, коромисло  

-рослина, вовк, килим, українка  

-Відень, грім, граб, мороз  

 

Два склади має кожне слово рядка 

+Дніпро, ясен, щука, яшма 

-рубін, розетка, яма, ллєш  

-ведмідь, борсук, риба, лисиця  

-принц, лісовий, луска, туман  

-щур, ялина, помідор, метро 

 

Три склади має кожне слово рядка 

+дорога, Кирило, модрина, малюнок  

-айсберг, Анатолій, батько, ялиця 

-ущелина, рівнина, скляний, сироватка  

-ліщина, усмішка, кімоно, збіжжя  

-колосся, молекула, різдвяний, пампушка 

 

Три склади має кожне слово рядка 

+кілометр, коровай, годинник, кропива  

-промова, листочок, каструля, сковорода  

-іволга, травичка, ножиці, вазон  

-епітет, метафора, синекдоха, метонімія  

-нація, долоня, профіль, листівка 

 

Чотири склади має кожне слово рядка 

+споглядання, королева, холодильник,авторучка  

-відтворення, пластилін, розбишака, національність  

-письменник, стриманість, поліетилен, барабанщик  

-риболовля, синтезатор, коломийка, література  

-гігантський, Галичина, поверхня, оповідання 

 

Правильно поділено на склади всі слова рядка 

+пля-ма, лі-ле-я, ро-зо-ра-ти, де-ре-во  
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-блю-дце, Ду-най, по-ртрет, Юхим 

-шо-ко-лад, че-рга, п'єса, бул-ьйон  

-лю-пі-тр, рід-ня, буді-вля, сту-де-нт  

-імен-ник, бе-тон, пі-друч-ник, ін-же-нер 

 

Правильно поділено на склади всі слова рядка 

+по-ло-ни-на, га-зе-тка, ко-ро-ва, сло-во 

-зеб-ра, го-ріх, о-ле-нь, су-мка 

-ли-жник, со-вок, риб-ка, слі-дство 

-фі-ло-ло-гія, під-руч-ник, зо-шит, каш-кет 

-смі-ливість, ні-жка, фур-шет, ку-рка 

 

Правильно поділено на склади всі слова рядка 

+ро-бо-та, е-по-ха, ко-за, гай-ка 

-кар-ти-на, бе-рег, іс-то-рія, се-рвіз 

-сім'-я, ра-ді-сть, ярма-рок, жи-раф 

-Є-вген, еше-лон, об'-їзд, ту-рист 

-а-йсберг, їдаль-ня, сис-те-ма, прі-зви-ще 

 

Правильно поділено на склади всі слова рядка 

+а-у-ди-то-рі-я, бу-ря, та-лі-я, збі-жжя 

-ар-те-рія, ба-ян, ча-пля, те-атр 

-пор-ція, по-ляр-ник, Ки-тай, п'я-тни-ця  

-добро-дій, дя-дько, ві-вця, кур-ка  

-ма-йдан, за-сць, во-дій, ю-ні-сть  

 

Правильно поділено на склади всі слова рядка 

+риса, по-е-ма, ко-ло-сся, го-ди-на 

-со-ло-вей, клі-мат, лек-ція, ві-вто-рок 

-кни-жка, і-ндик, дик-та-нт, віт-ри-на 

-істо-рик, ві-тер, дріт, со-ло-мка 

-ми-тець, спі-вачка, кен-гу-ру, ри-болов-ля 

 

Усі склади відкриті в усіх словах рядка 

+Тетяна, яровина, довіра, цибуля 

-солярій, герой, сукня, Христина  

-єпископ, якір, зілля, бактерія  

-юшка, Київ, війна, байрак  

-рік, хокей, лялька, рядно 

 

Усі склади відкриті в усіх словах рядка 

+подія, меню, гінея, премія  

-коровай, долар, взуття, свіжий 

-п'ятка, зброяр, столяр, комиш  

-героїзм, Андрій, могутній, їжак  

-мати, єдність, уява, спогад 
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Усі склади відкриті в усіх словах рядка 

+окуляри, нога, людина, академія 

-буряк, підйом, порядок, гарячий 

-м'який, рюкзак, винахід, якість 

-абітурієнт, річниця, бойовий, щоденний 

-крокую, юнацтво, Йосип, ящірка 

 

Усі склади відкриті в усіх словах рядка 

+смородина, руїна, синиця, ходити 

-колір, сенс, майстер, стерня 

-сифон, кіно, балка, сонце 

-масло, ріпка, курінь, білка 

-юнак, жупан, оберіг, козел 

 

Усі склади відкриті в усіх словах рядка 

+ситуація, солома, сирота, дорога 

-рідкісний, гущавина, їдальня, оберемок 

-архаїзм, причілок, гігант, декан 

-священик, теніс, іменник, юрба  

-дистанція, подія, інтелект, титан  

 

Усі склади закриті в усіх словах рядка 

+маршрут, м'яч, вірність, сніг 

-піраміда, кінцівка передзвін криниця 

-радіус, девіз, лібрето, калорія 

-Київ, премія, поїздка, порядок 

-столиця, мисливець, підсумок, веселий 

 

Усі склади закриті в усіх словах рядка 

+земляк, кремній, арф'яр, дев'ять 

-Україна, пляма, газетяр, бандероль 

-рослина, спокій, бюджет, Краків  

-Єгипет, собака, будинок, рюкзак  

-синій, рудий, жовтий, червоний 

 

Усі склади закриті в усіх словах рядка 

+конверт, їдкий, альянс, гейзер  

-Європа, полювання, хокей 

-єнот, міжгір'я, ярус, юнга  

-Марія, сором, терапія, герой  

-яхта, Тернопіль, прядиво, замок 

 

Усі склади закриті в усіх словах рядка 

+альбом, майстер, вершник, паркан 

-зошит, будяк, яблуко, м'ясо 

-армія, соловей, ярмо, майка  

-медвяний, тюлень, Ялта, юнак  
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-крапля, духмяний, буряк, знати 

 

Усі склади закриті в усіх словах рядка 

+концерт, сік, мрійник, бурнус  

-учитель, моток, надія, метро 

-молодь, вікно, буря, кістка  

-конвеєр, явище, красуня 

-копійка, дитина, котлета, зразок 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+міль-йон, П. Грабов-ський, під-живити, пів-зошита 

-пі-дбігти, са-ді-вник, о-сінь, кіно 

-пок-лонитися, ріл-ля, на-йкращий, НА-ТО  

-бі-йка, сход-ження, о-б'ект, прий-менник  

-ро-здати, прис-лівник, раді-о, І.П.-Котляревський 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+Дніп-ро, при-слівник, В. А. Си-моненко, україн-ський 

-ре-дька, пої-хати, лі-йка, ро-зораний 

-населе-ння, сві-йський, погод-жувати, у-купі 

-пі-варкуша, гр.-Кравченко, нагре-бти, мі-льярд 

-рай-он, зе-млемір, прий-шов, 1985-р. 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+без-хмарний, дво-складовий, но-ве-ла, ґу-дзик  

-10-хв, бой-овий, прек-расний, ім.-Шевченка 

-чорноб-ривий, низ-ько, сіль-ський, погод-жувати  

-а-рхітектура, пі-дземний, бур'-ян, о-сінь  

-за-йчик, знай-омий, стан-ьте, зна-ння 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+хо-джу, силь-ний, роз'-єднати, ім-міграція  

-ремо-нт, под-звін, кни-га, ре-жи-сер 

-медал-ьйон, ко-нцерт, пі-сня, жи-тло  

-Лук-'ян, пі-дбити, ро-з'єднати, карти-нний  

-уз-біччя, на-дзвичайний, рад-жу, краєз-навство 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+ака-демія, зай-чик, га-йок, Яро-слав 

-гра-йся, ві-джити, низь-ко, нау-ка 

-під-жак, мовоз-навство, за-клик, край-ній 

-бі-ологія, бай-ка, под-зьобати, зац-вілий 

-осіннь-ого, шістнад-цять, далекос-хідний, війсь-ккомат 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+ра-йон, письмен-ннк, віл-ла, Т. Шев-ченко 

-ділен-ня, щоде-нно, зап-рошення, коломи-йка 
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-під-писати, кра-єзнавчий, підіг-ріти, най-мення  

-перене-сти, Л.-Костенко, 2003-р., п'ятнад-цять  

-на-йосновніший, подоро-жжю, двос-кладовий  

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+під'-їзд, са-джати, дав-нього, без-соння 

-галиць-кий, ро-зміняти, А.-Малишко, о-б'єктив 

-прис-лів'я, XX-ст., под-виг, попере-дній 

-під-жак, трьо-хсот, зас-трахувати, о-куляри 

-пі-дживлення, окра-йчик, приголо-сний, батальй-он 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+під-хід, тиж-день, при-їхати, водо-спад  

-пір-'ям, ві-льний, п.-Горобченко, ро-знести 

-Дем-'ян, сті-льчик, ко-лгосп, розіг-нати  

-кукуруд-за, під-робка, сіль-ський, о-рел  

-пора-дник, ґіомі-чник, поз-найомити, квіт-ник 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+Оде-са, під-ходити, чорно-зем, чай-ка 

-50-дм, землез-навство, зад-звонити, нев-благанний 

-дит-'ясла, пі-ддати, раді-о, акад.-Вернадський 

-від-даль, П.Г.-Тичина, бой-овий, прек-расний 

-до-ньчин, на-дземний, що-де-нник, перев-зутися 

 

Правильно поділені для переносу всі слова в рядку 

+стій-кий, проф. Коно-ненко, гай-ка, роз-жарення 

-міль-ярд, приї-хати, па-спорт, раді-о 

-ге-ологія, кон-церт, ві-дділ, стоя-чи 

-вис-сати, ще-дрий, вип-равдати, трьо-хсот 

-вуд-жений, ві-дзив, О-ОН, місь-кком 

 

Наголос на першому складі мають усі слова рядка 

+спина, подруга, випадок, приятель 

-верба, загадка, олень, квартал 

-виразний, рукопис, спаржа, в'язкий 

-граблі, товстий, разом, приязнь 

-вимова, фетиш, спина, причіп    

 

Наголос на першому складі мають усі слова рядка 

+статуя, центнер, сердити, вчення 

-індичка, цурпалок, амфора, винахід 

-напій, айва, камбала, череда 

-петля, вільха, аншлюс, ваги 

-виразно, випадок, деспот, колія. .    

 

Наголос на другому складі мають усі слова рядка 
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+подушка, середина, літопис, вантажівка 

-щогла, новий, гуртожиток, порядковий 

-каталог, чарівний, висіти, перепустка 

-псевдонім, каталог, вітчим, верба 

-горошина, бородавка, статуя, мережа 

 

Наголос на другому складі мають усі слова рядка 

+омела, цемент, ненависть, рукопис 

-вільха, завдання, олень, феномен 

-предмет, квартал, параліч, слина 

-одинадцять, корисний, всередині, навчання 

-запитання, фартух, адже, дрова 

 

Наголос на третьому складі мають усі слова рядка 

+каталог, ялиновий, черговий, бюлетень 

-обіцянка, кропива, тарантул, сантиметр 

-український, веретено, коромисло, решето 

-завдання, диспансер, комірчина, черговий 

-кілометр, попереду, хутряний, визнання 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+черго́вий 

-ванта́жівка 

-адже́ 

-по́друга 

-сту́пінь 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+на́пій 

-айва́ 

-альвео́ла 

-симетрі́я 

-баво́вна 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+я́рмарковий  

-бадили́на 

-кропива́  

-а́мфора  

-нови́й 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+вчення́ 

-напі́й 

-інду́стрія  

-завдо́вжки  

-балачки́  
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Неправильно наголошено слово в рядку 

+не́нависть 

-верба́  

-ста́туя  

-вірмени́н  

-знання́ 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+ру́копис  

-азбе́ст 

-інди́к  

-ба́йду́же  

-апока́ліпсис 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+тарі́лки (Н. в. мн.) 

-збі́рник 

-прийде́ 

-барвни́к 

-кажу́ 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+жи́вопис  

-ви́падок 

-люблю́  

-газопрові́д  

-чорногу́з 

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+ката́лог 

-боро́давка 

-дефі́с  

-га́йворон  

-моє́  

 

Неправильно наголошено слово в рядку 

+лі́топис 

-дові́дник 

-було́  

-ба́рмен  

-квітко́вий 
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Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

-полегшення, розкласти, справжній, житловий 

-вітчизна, Рябко, двигтить, зсипати 

-зубки, ідеться, зчистити, ложка 

-чесні,  кузька, коробки, зцідити 

+коротший, футбол, пасешся, сліпий 

 

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

-коритце, доріжка, кузня, легкий 

-робиться, стежка, розчин, нігті 

-солодко, близько, безшовний, перемогти 

+(на) грушці, камінчик, рюкзак, просьба 

-покажчик, шибка, швидко, вогкість 

 

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

+молотьба, анекдот, ніжність, зжалитись 

-ложка, колодка, зшити, освітній  

-смієшся, казка, розбещений, рубка  

-принісши, берізка, якби, радість  

-казка, (на) ніжці, боротьба, сережка 

 

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

-ягідка, заквітчати, грубка, (у) мисці 

+(у) ручці, обмежся, просьба, сніг 

-вогкий, важко, пишеться, навесні 

-безсмертний, їжджу, (у) книжці, берізка 

-дігтяр, смужка, ліжко, пісня 

 

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

-діжка, сміх, вокзал, бабка 

-(у) садку, берешся, вріжмо, замазка  

+просьба, зшиток, (у) мисці, розжарити  

-радишся, вовк, мигтів, безпека  

-повсякденно, скибка, розклад, зробивши 

 

Правильну вимову відображає транскрипція всіх слів у рядку 

+сміється [с'м’ійец':а], нігті [н'іхт'і] 

-пісня [п'існ'а], футбол [футбол] 

-ложці [ложц'і], сміється [с'м’ійет'с'а] 

-казка [каска], дуб [дуп] 

-вогко [вогко], поріг [пор'іг] 

 

Правильну вимову відображає транскрипція всіх слів у рядку 

-просьба [прoс'ба], вівця [в'іфц’а] 

-стіл [ст'іл], анекдот [анеикдот]  

+боротьба [бород'ба], вокзал [воґзал]   

-ворітця [вор'ітц'а], радість [радіст']  
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-міцні [м’іцн'і], дігтяр [д'ігт'ар] 

 

Правильну вимову відображає транскрипція всіх слів у рядку 

-зуб [зуп], рюкзак [р'укзак] 

+щастя [шчас'т'а], легкий [леихкий]  

-цвях [цв’ах], пасшись [пасшиес']  

-ложка [лoшка], свято [св'ато]  

-рубка [рупка], ліжко [л' ішко] 

 

Правильну вимову відображає транскрипція всіх слів у рядку 

-зчавити [счавитие ], мороз [морос] 

-кізка [к’іска], джаз [джас]  

-притча [притча], ластівка [ласт'іфка]  

-різка [р'іска], совість [сов’іст']  

+(у) чашці [час'ц'і], пюре [п’уре] 

 

Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка 

-ненавис..ний, совіс..ний, пропус...ний, вартіс..ний 

-шіс..надцять, радіс..ний, пес..ливий, ціліс..ний  

-нещас..ний, перс..ня, скатер..ка, швидкіс..ний  

-влас..ний, надкіс..ниця, гус..нути, умис..ний  

+свис..нути, сервіс..ний, прихвос..ні, жаліс..ний 

 

Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка 

-безвиїз..ний, корис..ний, випус..ний, кіс..лявий 

+облас..ний, волос..ний, бороз..на, цінніс..ний  

-радіс..ний, швидкіс..ний, бандурис..ці, очис..ний  

-зап'яс..ний, піз..ній, безсовіс..ний, зліс..ний  

-облас..ний, свис..нути, вис..нути, шіс..надцять 

 

Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка 

+перехрест..ний, пристрас..ний, заздріс..ний, учас..ник 

-провіс..ник, шіс..надцять, невіс..ці, особистіс..ний  

-щас..ливий, захис..ник, хвас..ливий, мас..ний  

-доблес..ний, піаніс..ці, капос..ний, аванпост..ний  

-нещас..ний, форпос..ний, контрас..ний, чес..ний 

 

Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка 

-чес..но, зап'яс..ний, піз..но, ус..ний 

-балас..ний, наміс..ник, капос..ний, учас..ник  

+сер..цевий, щас..ливий, якіс..ний, улес..ливий  

-тиж..невий, гедоніст..ський, ціліс..ний, почес..ний  

-хвас..ливий, рідкіс..ний, масн..ий, невіс..ці 

 

Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка 

+пес..ливий голос 

-популярний тиж..невик 
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-голосно пис..нути  

-сер..цевий напад  

-плюс..нути водою 

 

Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка 

-облас..ний центр 

+випус..ний вечір  

-сніжний буревіс.ник  

-проїз..ний документ  

-корис..ний продукт 

 

Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка 

-щас..ливий випадок 

-капос..ний песик  

-піз..ня осінь  

-швидкіс..ний потяг  

+голосно вис..нути 

 

Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка 

+хвас..лива жінка 

-захис..ник Батьківщини  

-доблес..ний воїн  

-ус..не мовлення  

-влас..ний досвід 

 

Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка 

-бриз..нути водою 

-мас..ний погляд  

-учас..ник змагань  

+зап'яс..ний суглоб  

-улес..лива мова 

 

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка 

-зловіс..ний звук 

-талановитий реміс..ник  

-особистіс..ний підхід  

-радіс..ний сміх  

+невіс..чина спідниця 

 

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка 

+туристичне аген..ство 

-почес..ний гість 

-безсовіс..ний чоловік 

-очис..на споруда 

-рідкіс..ний екземпляр 

 

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка 
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-якіс..ний виріб 

-зліс..ний неплатник  

+фашис..ська окупація  

-чес..не слово  

-пристрас..на промова 

 

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка 

-улес..ливе слово 

-мас..ний сир  

+протестен..ська церква  

-наміс..ник імператора  

-ус..на вправа 

 

Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка 

-кіс..лява риба 

-перехре..сні стежки  

-захис..на реакція  

+студен..ське містечко  

-тріс..нути із заздрощів 

 

Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку 

+хнаснути, тижневий, проїздний, шістнадцять 

-ад'ютантський, контрастний, капосний, масний 

-сонце, свиснути, прихвосні, баластний 

-улесливий, просланий, виїзний, первісний 

-курсантський, заздрісний, первісний, щасливий 

 

Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку 

-обласний, пестливий, якісний, очисний 

+ненавистний, жалісний, гіганський, тижня  

-парламентський, хруснути, персня, солдатський  

-захисник, буревісник, скатерка, шістнадцятий  

-тиснути, беззахисний, пестливий, шістсот 

 

Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку 

+безсовістний, поїзний, якісний, баласний 

-випускний, кістлявий, тижневий, учасник 

-(на) персні, кореспондентський, дилетантський, медалістці 

-шістсот, зап'ястний, хруснути, тріснути 

-корисний, болісний, тоскний, якісний 

 

Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку 

-безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський 

-швидкісний, кореспондентський, щасливий, гуснути  

+честний, усний, зап'ясний, серце  

-пристрасний, навмисно, очисний, хвастливий  

-злісний, кістлявий, персні, хресний 
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Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку 

-форпостний, зловісно, намісник, кістлявий 

-туристський, цілісний, невістці, журналістський  

-корисний, тиснути, почесний, проїзний  

+бандурисці, жалістний, сердцевий, власний  

-благовісний, шелеснути, капусняк, гуснути 

 

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка  

+могти, вівця, колір, гомін  

-кіготь, ніготь, березень, голос  

-рівень, борг, тесля, вість  

-вересень, діловий, берег, ліс  

-водопій, осінь, хорт, ковалів 

 

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка  

-лимон, день, розгін, серпанок  

-чесний, возити, брезент, печатка  

+батіг, камінь, всюдихід, гусінь  

-чоло, зелень, березовий, мерзнути  

-Петрів, особа, вовк, устрій 

 

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка  

-тіло, черево, ворона, хрін  

+водогін, вісім, пиріг, Прокіп  

-молоко, ґречність, водопій, шовковий  

-тепло,вечори,основа, борозна  

-бійся, Київ, смерть, робітник 

 

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка  

-барліг, леміш, черево, веретено  

-ворота, вислів, дерево, шелест  

-земля, мороз, вереск, колос  

+Кишинів, потік, удій, дядьків  

-будівник, сторож, вівця, овес 

 

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка 

-торг, Канів, лід, дохід 

-цистерна, вісім, лев, товар 

-город, озеро,лелека, талон 

-народ, талон, компостер, огорожа 

+грім, вівця, схід, шість 

 

Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка 

-Федір, колір, іній, джміль 

-поріг, водопій, віск, збір  

+вовк, вогонь, земля,зелень  
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-хвіст, невід, папір, вислів  

-носити, вересень, борг, шість 

 

Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка 

-Михайлів, попіл, чекати, дієслово 

+сторож, шелест, пелех, хорт  

-водостік, лід, явір, політ  

-важіль, сік, ведмідь, дзвін  

-тесля, березень, береза, школа 

 

Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка 

-винахід, двір, піч, мій 

-кінь, камінь, устрій, овес  

-твір, жіночність, ніч, загін  

+шовк, сон, мороз, день  

-село, пиріг, мереживо, березень 

 

Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка 

-нога, плетиво, струмінь, брезент 

-рік. шепіт, творчість, курінь  

-село, Канів, ніс, цистерна  

-Гри гір, дохід, носоріг, хміль  

+мох, вовк, нагорода, завод 

 

Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка 

+землероб, голос, смерть, подорож 

-гомін, корінь, верболіз, промінь  

-шість, спосіб, Чернігів, Львів  

-вхід, осінь, дзенькіт, дріт  

-вість, берег, плід, вечір 

 

Літеру и слід писати в усіх словах рядка 

+вит..рати, пом..рати, приб..рати, заст..лати  

-виб..ру, вист.лю, заст..лю, об..ратиму  

-ст..лити, вб..рати, сп..ртися, заб..ру  

-вит..р, зап..рати, ст..рти, завм..рати  

-зап..рати, завм..рати, ст..рати, вип..ру 

 

Літеру е слід писати в усіх словах рядка 

-пом..рати, заст...лати, зап..рати, заб..рати 

+вист..лю, виб..ру, вип..ру, вит..р 

-об..рати, ст...лити, вист..лити, зат..рти 

-вм..р, вм..рати, об..ру, обп..ртися 

-вист..лю, заб..ру, завм..р, завм..раю 

 

Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка 

-проводжати, вносити, виростити, договорювати 
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-потопити, лазити, простити, переконати 

-ховати, встановлювати, походжати, малювати 

+гонити,котити,скакати, вимагати 

-стояти, прощати, виношувати, договорювати 

 

Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка 

-ходити, молотити, вимовляти, виношувати 

-переконувати, заспокоювати, прощати, переконувати  

+ламати, перемагати, хапати, стояти  

-чорніти, загоряти, плавати, вирощувати  

-вимовити, кроїти, скочити, заспокоювати 

 

Чергування голосних звуків у коренях дієслів можливе в усіх словах рядка 

-проводжати, лежати, годувати, вертіти  

-ламати, вимовити, гонити, витирати  

-збирати, замерзати, завмирати, повертати  

-виростити, допомагати, вистилати, вистояти  

+вмирати, прибирати, допомогти, плести 

 

Чергування голосних звуків у коренях дієслів можливе в усіх словах рядка 

+затесати, вибирати, викоренити, спостерігати 

-зламатися, вигрібати, виліпити, вимити 

-нарікати, чіпляти, бігти, ловити 

-літати, застелити, простити, нести 

-вимовляти, потопити, вирити,визбирати 

 

Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка 

-викор..нити, зам..сти, нар..кти, зам..тати 

-оббр..хувати, оч..кувати, нар..кати, вигр..бати  

-збер..гати, л..тати, ч..пляти, зав..ртіти  

-зат..сувати, обл..тати, застер..гати, ч..пати  

+стер..гти, прич..пити, бр..хати, збер..гти 

 

Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка 

+вит..кти, ш..птати, спостер..гти, прич..пити 

-вит..кати, наш..птувати, набр..хувати, застер..гти  

-спостер..гати, поч..пити, обп..кти, зач..пати  

-вип..кати, обл..тіти, нам..сти, зар..катися  

-стер..гти, застер..гати, поч..пити, ч..пляти 

 

Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка 

-вигр..бти, прич..пити, бр..хати, ч..кати 

-викор..нити, зав..ртіти, спостер..гти, загр..бти  

+зам..тати, збер..гати, нар..кати, спостер..гати  

-стер..гти, вип..кти, л..тіти, нар..кти  

-зач..пати, зат..сувати, зат..хати, поч..пити 
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Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка 

-зам..тати, прич..пити, виб..ру, зач..пити 

+зар..катись, вигр..бати, вип..кати, ч..пати  

-збер..гати, зав..ртіти, нагр..бти, стер..гти  

-стер..гти, вит..кти, л..тіти, нар..кати  

-ч..пляти, випол..скувати, вивол..кати, ч..кати 

 

В усіх випадках слід вживати прийменник в у рядку 

-ніжитися (у, в) хвилях, базар (у, в) Одесі, жити (у, в) своєму будинку 

-десь (у, в) хлібах, займатися (у, в) формі, сидіти (у, в) вагоні 

-жив (у, в) Львові, день (у, в) день, дивитися (у, в) вікно 

+прочитала (у, в) журналі, росла (у, в) лісі, жити (у, в) Улан-Уде 

-(у, в) формі, (у, в) двадцятому сторіччі, пішла (у, в) садок 

 

В усіх випадках слід вживати прийменник у в рядку 

-побувати (у, в) Антарктиді, лежала (у, в) лікарні, брати (у, в) борг 

+стояти (у, в) воді, приїжджайте (у, в) Львів, (у, в) двадцятому сторіччі 

-зайшла (у, в) магазин, принесли (у, в) пакеті, жити (у, в) Іршаві 

-удар (у, в) спину, навчатися (у, в) інституті, візьми (у, в) шухляді 

-пішов (у, в) оптику, (у, в) вісім разів, лягти (у, в) ліжко, зайти (у, в) клас 

 

Слід вживати сполучник й між словами 

-вчитель (і, й) вихователь, батьки (і, й) діти, лежати (і, й) читати, любити (і, й) п 

-дні (і, й) ночі, троянди (і, й) виноград, війна (і, й) мир, Олег (і, й) Ольга 

-ягоди (і, й) овочі, зима (і, й) літо, дощ (і, й) град, пес (і, й) кіт 

+троянди {і, й) айстри, Одарка (і, й) Остап, ручки (і, й) олівці, фрукти (і, й) овочі 

 

Слід вживати сполучник і між словами 

-день (і, й) ніч, Сонце (і, й) зорі, розумний (і, й) наполегливий, море (і, й) океан  

+Руслан (і, й) Людмила, пішов (і, й) зробив, портфель (і, й) сумка, зелений (і, й) 

синій  

-романи (і, й) оповідання, жартома (і, й) всерйоз, Ганна (і, й) Орися, прийшов (і, й) 

переміг  

-король (і, й) блазень, Америка (і, й) Азія, гори (і, й) рівнини, шиє (і, й) поре 

 

Помилки в чергуванні і - й допущено в рядку 

-Марина й Остап, пам'ять і серце, квітли й одцвітали, війна і мир 

-троянди й виноград, купив І подарував, дощ і сніг, ручки й олівці 

-здав і забув, помідори й огірки, жоржини й айстри, прийшов і побачив 

-фрукти й овочі, Арктика й Антарктика, інститути й університети, Остап і Соломія 

+Ольга і Андрій, пам'ять й серце, на траві і квітках, на імення Стах 

 

Слід писати -ський в усіх словах рядка 

-збара..ький, цюрі..ький (від Цюріх) 

+че..ький, золотоні..ький (Золотоноша)  

-пари..ький, калми..ький (калмик)  

-кавка..ький, оде..ький  
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-францу..ький, чува..ький (чуваш) 

 

Слід писати -ський в усіх словах рядка 

+чува..ький, баск..ький (баск) 

-узбе..ький, казах..ький 

-криворі..ький, пра..ький 

-лати..ький, калми..ький 

-тбілі..ький, гринві..ький (Гринвіч) 

 

Слід писати -цький в усіх словах рядка 

+гринві..ький (Гринвіч), узбе..ький 

-кременчу..ький, тюр..ький (тюрк)  

-дама..ький (Дамаск), суе..ький (Суец)  

-слова..ький, мекк..ький (Мекка)  

-казах..ький, таджик..ький 

 

Слід писати -цький в усіх словах рядка 

-нью-йор..ький, ламан..ький (Ламанча) 

-пе..ький (Печ), ацте..ький (ацтек) 

-мона..ький (Монако), констан..ький (Констанца) 

+бахма..ький (Бахмач), слова..ький 

-інк..ький (інк), кагарли..ький (Кагарлик) 

 

Слід писати -зький в усіх словах рядка 

-кембрид..ький (Кембридж), пра..ький 

-белуд..ький (Белуджа), люксембур..ький 

-нюрнбер..ький, клу..ький (Клуж) 

+петербур..ький, пари..ький (Париж:) 

-карада..ький (Карадаг), небіт-да..ький (Небіт-Даг) 

 

Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку 

-бряжчати, інтелігентський, прощати, дощаний 

-острозький, птахівництво, боягузтво, Одещина 

-кріпацтво, вояцтво, Житомирщина, бузький 

-лейпцизький, солдатський, Словаччина, піщаний 

+оренбургський, ескімоський, печенізький, волохський 

 

Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку 

-козацький, багатство, збаразький, вінницький 

+пражський, криворізький, Донетчина, черкаський 

-казахський, кавказький, товариський, братський 

-пропагандистський, гігантський, центристський, агентський 

-Мелащин, Палажчин, товариство, Водолажченко 

 

Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку 

+казаський, бучацький, убозство, празький 

-Німеччина, Вінниччина, козаччина, Туреччина  
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-цюріхський, узбецький, юнацький, чеський  

-студентський, гігантський, фашистський, агентство  

-паризький, Донеччина, лейпцизький, козацький 

 

Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку 

-рільництво, Галичина, одеський, ткацький 

-господарство, грецький, парубоцтво, вимощений  

+ризький, бугський, французький, багацтво  

-птаство, туристський, інтелігентський, волзький  

-вояцтво, піщаний, Полтавщина, Онисьчин 

 

Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку 

-огородництво, солдатський, латиський, сиваський 

-Іракський, кременчуцький, карабаський, лісництво  

-мангишлацький, воронезький, голландський, норвезький  

+агентство, гіганський, пропагандистський, Паращин  

-заводський, піщина, Галичина, вотчина 
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В усіх словах пропущено букву о в рядку 

+п.лубка, р..бота, г..нчар, п..ганий 

-б..гач, х..зяїн, б..гаття, к..лач 

-г..рячий, мол..т, кр..плина, др..бина 

-с..л..вей, к..зати, б..г..тій, к..чан 

-..брикос, ..пельсин, ..бажур, ..томохід 

 

В усіх словах пропущено букву о в рядку 

+вих..р, в..зити, ..сінній, в..рона 

-пл..щаниця, єв..нгеліст, к..дило, ..мвон  

-..лтар, в..ренй, п.ляниця, х..роший  

-м..теринка, к..рзина, с..бака, х..тина  

-бр..терство, вих..вання, г..здиня, п..н..хида 

 

В усіх словах пропущено букву о в рядку 

-..фіша, б..сурман, с..р..фан, б..бак 

+г..сподар, л..пата, м..настир, с.лдат  

-б..гаж, в..єнний, г..зель, д..рувати  

-кл..сичний, к..ченя, к..робка, г..тотати  

-к..т..лог, м..рока, б..жання, б..клага 

 

В усіх словах пропущено букву о в рядку 

-к..бзар, г..рмидер, ..фіцер, ст...ршина 

+м..рквяний, д..рога, сл..весний, к..вчег  

-гал..с, с..диба, м..єток, д..ярка  

-засп..ний, г..в..рити, р..машка, к..миш  

-б..р..тьба, т..рілка, м..газин, тр..кт..рист 

 

В усіх словах пропущено букву о в рядку 

-б..йкар, д..лечінь, м..нжет, с..н..торій 

-с..нітар, б..л..лайка, кат..рга, г..м..нець  

+с..лома, р..пуха, л..пух, р..машка  

-б..ндура, п..ріг, к..р..вай, б..йдужий  

-б..дьорий, б..калавр, к..чан, м..м..лига 

 

В усіх словах пропущено букву е в рядку 

+чер..вик, прав..дний, зел..нь, пов..рнути 

-п..л..на, в..шневий, п..хати, кл..котіти 

-ш..л..стіти, зах..ст, к..шеня, кр..вавий 

-бр..ніти, ч..рнило, гл..тати, кр..вий 

-ш..потіти, тр..мати, в..л..чезннй, др..жати 

 

В усіх словах пропущено букву е в рядку 

-пш.ниця, гл..тати, тр..мати, шел.ст 

-в..л..чина, віт..р, ч..тати, п..тний 

+л..вада, ш..потіти, кл..котіти, п..чера 

-тр..вога, тр..мати, д..корація, вел..ч 
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-бер..зень, тр..вати, справ..дливий, кл..котіти 

 

В усіх словах пропущено букву е в рядку 

-д..ректор, д..пломат, др..жати, к..сіль 

+гр..бінець, в..черя, б..реза, справ..дливий  

-перепел..ня, відпоч..вати, гл..тати, коз..ня  

-кол..хатися, л..генда, вдал..чинь, св..сток  

-д..р..вина, с..л..зінка, л..ман, к..шеня 

 

 

В усіх словах пропущено букву е в рядку 

-в..т..ран, він..грет, ц..гейка, кр..шити 

-абр..кос, к..шмиш, кр..шити, ч..мпіон  

-бл..щати, к..шеня, тр..вога, скр..готати  

-оз..ро, бл..скавичний, вимп..л, сем..ро  

+дж..р..ло, щ..бетати, в..сло, вер..с 

 

В усіх словах пропущено букву е в рядку 

-см..тана, справ..дливий, кр..ниця, невм..рущий 

-ап..льсин, ц..буля, л..бонь, м..гдаль 

-д..ректор, оч..рет, накр..вати, п..ріг 

+ш..потіти, г..рой, щ..тина, сел..зень 

-ш..рокий, ц..люлоза, д..фірамб, в..г..тативний 

 

В усіх словах пропущено букву и в рядку 

+бл..щати, тр..вога, р..ж..сер, кел..х 

-м..тушня, д..ржати, пом..рати, в..л..чати  

-л..йт..нант, коч..рга, зат..хати, пер..ф..рія  

-з..леніти, вер..с..нь, ор..гінальний, л..дарювати  

-д..р..кторія, кл..йноди, с..мволічний, п..рукар 

 

В усіх словах пропущено букву и в рядку 

-р..босоми, р..цептор, с..ноптика, с..нт..тнчний  

-м..нулий, л..міш, майст..р, бер..гиня  

-дзв..ніти, тр..вати, дост..гати, сер..да   

-тр..мтіти, екстра..мальний, в..т..ран, ц..гейка  

+опт..міст, кор...дор, зал..вати, зр..нати 

 

В усіх словах пропущено букву и в рядку 

-с..рена, відт..нати, п..с..міст, дер..во 

-с..стра, зат..шок, ан..кдот, ч..р..вик  

+здр..гатися, к..шеня, бр..ніти, скр..піти  

-щ..б..тати, ч..р..да, джм..лі, кр..жаний  

-д..ц..метр, д..р..гент, дипломат, д..бошир 

 

В усіх словах пропущено букву и в рядку 

-р..ж..сер, д..путат, д..л..гат, с..метричний 
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+кр..вий, тр..мати, кр..ниця, бл..щати 

-л..б..диний, кр..вавий, дж..р..ло, хр..бет  

-ш..л..стіти, кр..тичннй, січ..нь, зас..нати  

-с..нусоїда, м..діана, кат..т, біс..ктриса 

 

З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку 

-вір..Вка, л..отчик, давн..го, попередн..го 

-ц..горіч, с..рбати, сформул..ваний, тр..х'ярусний  

-ос..вий, л..х, середн..віччя, Хвил..вий  

+буль..н, всер..з, Солов..в, в..кати  

-бо..вий, контрол..ваний, ра..нний, во..вничий 

 

З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку 

+лось..н, ску..вдити, зна..митися, ..сип 

-л..н, дз..об, с..годні, кань..н  

-опен..к, Головл..в, сл..за, міль..н  

-с..мий, кол..ровий, кур..з, т..хкати  

-Ковал..в, га..к, заво..ваний, в..кати 

 

З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку 

+л..н, син..окий, достатн.., тр..хсотий 

-гіль..тина, яблун..вий, вишн..вий, давн..римський  

-леген..вий, лось..н, скрон..вий, лікар..м  

-кобзар..м, медал..н, ковал..вого, корчн..вий  

-вимал..вувати, лиц..вий, черешн..вий, тижн..вий 

 

З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку 

-житт..вий, триль..н, вермішел..вий, емал..вий 

+Б по-осінн..му, могутн.., по-справжн..му, спрац..ваний  

-стал..вий, рубл..вий, компан..н, л..дяник  

-сень..р, мовлєнн..вий, тюл..вий, плавн..вий  

-вертол..тчик, кол..ровий, кінц..вий, жолуд..вий 

 

З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку 

-тол..вий, мебл..вий, ра..нний, середн..го 

-Гал..ю, по-..го, попередн..го, кул..ю 

+майбутн..го, ізол..ваний, Журавл..в, Верхн..дніпровськ 

-тр..х'ярусний, л..ха, прокл..н, га..ок 

-середн..вічний, пол..вий, безпосередн.., павіль..н 

 

З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку 

-художн.., давн..єврейський, емал..вий, (в) ус..му 

-кон..м, Васил..м, водорост..вий, ансамблевий 

-журавл..вий, марл..вий, форел..вий, павіл..н 

-нікел..вий, батал..н, ваніл..вий, топол..вий 

+пол...вий, син..-зелений, дз..бати, внутрішн..венний 
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З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку 

-емал..ваний, зна..мий, автомобіл..м, рол..вий 

-шагрен..вий, Солов..ов, ячн..вий, магнолі..вий 

-вишн..вий, каракул..вий, окун..вий, Натал..ю 

+стил..вий, давн..руський, безпосередн.., попередн..го 

-лось..н, ранн..феодальний, л..тчик, ос..вий 

 

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-бояз..кий, дон..ці, лял..чин, порт..єра 

-Грин..чишин, громадян..ство, вишен..ці, мен..ші 

-велетен..ський, яс..ніс..т.., таріл..ці, всер..йоз 

-повіс..тю, кур..йоз, (у) скрин..ці, біл..шість 

+гет..ман, різ..блення, міл..ярд, Максим Гор..кий 

 

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-нен..чин, (у) таріл..ці, Хар..ків, ескадрил..я 

+вінниц..кий, (у) скрин..ці, джерел..це, сіл..с..кий 

-дон..чин, корис..тю, тон..ший, лял..чин 

-різ..блений, бджіл..ці, медал..йон, (у) тюр..мі 

-близ..кість, волин..ський, дитинон..ці, (у) брун..ці 

 

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-бат..ківщина, шампін..йон, т..мяний, бояз..кіс..т.. 

-Уман..шина, (у) жмен..ці, бал..зам, видел..ці 

+власниц..кий, Гуцул..щина, вишен.., століт.. 

-піс..ня, вартіс..т.., черкас..кий, вол..єр 

-матін..чин, Покал..чишин, ал..бінос, свіжісін..кий 

 

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-иан.хтво, куз..ня, лял..чин, кринич..ці 

-уман.хький, війс.ко, змен..шити, бояз..кий 

-Михал..чук, у каз..ці, Пан.лишин, нян..ці 

+т..охкати, парасол..ці, крил..ця, сомий 

-криворізький, гедз.., молот..ба, держал..но 

 

Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку 

+нян..чити, брен..кати, вел..можа, т..мяний 

-віс..тю, нен..чин, змен..шити, (у) бан..ці 

-приятел..ці, таріл..ці, різ..бяр, учител.ство 

-Натал..ці, людс..кість, камін..чик, туш.. 

-кін..чик, спаніел.., ал..янс, ад..ю 

 

Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку 

+майбут..нє, донеч..ці, кін..чик, гол..ці 

-поділ..ский, (на) вишен..ці, рязан..ский, бат..ківський 

-нен..ці, стан..те, колодяз..ні, пот..мянілий 

-дон..чин, невіст..ці, склян..ці, тон..ші 
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-дамас..кий, Суец.., спіл..чанський, спец.. 

 

Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-бояз..н.., міс..кий, робит..ся, нен..ці 

-сннт..ся, матін..ці, ред..ці, радіс..т.. 

-ескадрил..я, їдал..ня, стіл..чик, син..ого 

+дівчин..ці, на сторін..ці, камін..чик, (у) колис..ці 

-підносит..ся, киц..ка, Степан..чук, гал..ченя 

 

Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-калинон..ці, чернівец..кий, сен..йор, вуз..кий 

+хустин..ці, кін..чик, п'ят..десят.., ремін..чик 

-їд..мо, радіс..т.., багат..ма, німец..кий 

-Гриц..ко, донец-.кий, київский, лікар.. 

-Фед..чишин, змагаєш..ся, віч..ніст.., (на) бурул..ці 

 

Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку 

-рибал..чин, шприц.., Єлец.., чотир..ма 

-с..огодні, лял..ці, здаєт..ся, тіл..ки  

-освітян..с..кий, корис..тю, рибал..ство, батен..ко 

-ган.ба, (у) кишен..ці, дон..ка, д..оготь 

+п'ят..десят.., шіст..сот, краплин..ці, кін..цівка 

 

Апостроф в усіх словах ставиться в рядку 

-моркв..яний, любов..ю, ком..юніке, різьб..ярство  

+Лук..янівка, розв..язати, пів..ящика, з..юрмитися  

-пор..ядок, св..яткувати, торф..яник, духм..яний  

-грав..юра, надвечір..я, В..язьма, пред..явник  

-трав..яний, пів..яблука, св..ященик, прем..єра 

 

Апостроф в усіх словах ставиться в рядку 

+дит..ясла, черв..як, зів..ялий, м..ята 

-пів..європи, мавп..ячий, слов..яни, рутв..яний  

-без..язикий, р..яд, бур..як, кур..єр 

-б..юро, безправ..я, об.єкт, к..юрі 

-пор..ядок, бур..ян, кутюр..є, полив..яний 

 

Апостроф в усіх словах ставиться в рядку 

-М..юнхен, інтерв..ю, Бр..юссель, рутв..яний  

-кап..юшон, зм..якшити, р..ясно, тім..я  

-ф..юзеляж, к..юре, ал..янс, міл..ярд  

+В..ячеслав, пів..ялинки, рум..янець, п..янкий  

-комп..ютер, п..юпітр, дит..ясла, черв..як 

 

Без апострофа всі слова пишуться в рядку 

+цв..ях, мавп..ячий, грав..юра, медв..яний 

-матір..ю, черв..як, св..ященик, мор..як 
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-ін..єкція, вар..єте, попідтинн.ю, в..ялити 

-фанс..європейський, вітр..як, верф..ю, юніст..ю 

-передсв..ятковий, мавп..ячий, духм..яний, арф..яр 

 

Без апострофа всі слова пишуться в рядку 

-інтер..єр, під..юджувати, порт..єра, пред..явник  

-роз..ятрити, інтерв..ю, возз..єднання, багр..яний  

-подвір..я, транс..європейський, ін..єкція  

+п..юре, шерст..ю, Г..юго, дез..інфекція  

-цв..яшок, прем..єр, моркв..яний, посв..ята 

 

Без апострофа всі слова пишуться в рядку 

-з..єднати, полум..яний, п..явка, цв..яшок 

+Св..ятослав, п..юре, бр..яжчати, вар..яг 

-вестиб..юль, бур..як, п..єдестал, бур..ян 

-Х..юстон, верф..яний, суб..єкт, б..язь 

-дзв..якнути, медв..яний, пор..ядний, пів..ящика 

 

Без апострофа всі слова пишуться в рядку 

-любов..ю, б..юро, об..єкт, без..язикий 

-б..юджет, розм..якшити, мр..яка, вар..ят  

+брукв..яний, п..юпітр, карб..юратор, мад..яр  

-роз..єднати, багр..яний, п..єса, верхів..я  

-гар..ячий, ком..юніке, б..юрократ, кар..єра 

 

Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку 

-Мар'яна, духмяний, сім'я, різдвяний 

+Зоряна, моркв'яний, інтер'єр, арфяр  

-м'яз, священний, капюшон, зобов'язання  

-роз'ятрити, сузір'я, трав'яний, дит'ясла  

-Кюрі, бюджет, святковий, без'ядерний 

 

Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку 

-транс'європейський, п'ятниця, сюжет, п'ятеро 

-рюкзак, дит'ясла, Руж'є, багрянець, дебют  

-Фур'є, роз'ятрений, м'ятний, без'язикий  

+пів-яблука, грюкати, пів'ягоди, кор'яга  

-зів'янути, плоскогір'я, реп'ях, риб'ячий 

 

Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку 

+мавп'ячий, соромязливий, лижвяр, різьбяр 

-слов'яни, рутвяний, мюзикл, пюре 

-об'єктив, виряджати, солов'їний, зап'ястний 

-Мін'юст, бюджет, м'ясний, черв'як 

-В'ячеслав, полум'я, Дем'ян, торф'яний 

 

Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку 
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-фюзеляж, голуб'ята, медвяний, солом'яний 

-переджнив'я, від'ємний, кон'юнктура, ряжанка  

+б'юро, прем'єра, пір'їстий, міжгірря  

-возз'єднання, відсвяткувати, кур'єр, тім'я  

-бюро, з'юрмитись, пів'юрти, тьмяний 

 

Помилки на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку 

-зап'ястя, нюанс, харків'янин, прислів'я 

-ад'ютант, Заполяр'я, під'юджувати, мадяр  

-надвечір'я, рятувальник, інтерв'ю, череп'яний  

-зарядка, безправ'я, бруквяний, в'єтнамки  

+вербя, фортеп'яно, підьяремний, пуп'янок 

 

Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку 

+сумлін..ий, священ..ий, від..зеркалений, військ..омат  

-причин..ий, солов'їн..ий, буквен..ий, дан..ий  

-від..ячити, нагороджен..ий, солом'ян..ий, солов'їн..ий  

-священ..ик, без..астережний, підметен..ий, страйк..ом  

-без..ахисний, качин..ий, під..авати, корон..ий 

 

Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку 

+напів..ідчинений, письмен..ий, бездон..ий, воз..'єднання  

-недоторкан..ий, нездола..ний, в..ібрати, зацікавлен..ий  

-незлічен..ий, невпізнан..ий, зав..ишки, нужден..ий  

-незмін..ий, вогнян..ий, напоєн..ий, без..аперечний  

-без..оряний, над..зьобок, над..лишок, під..ашок 

 

Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку 

-міськ..ом, вимушен..ий, зрощен..ий, обез..броїти 

+спів..ідношен..я, старан..ість, невпин..о, під..обрюватися  

-благословен..ий, захоплен..ий, надбан..ий, жадан..ий  

-пташин..ий, безсон..ий, сумлін..ість, від..звеніло  

-зроблен..ий, здоровен..ий, страшне..ий, писан..ий 

 

Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку 

-вихован..ість, буден..ий, вітрян..ий, незвідан..ий 

-удаван..ий, спів..ітчизник, пісен..ий, намальован..ий  

+щоден..ий, числен..ий, роз..утий, в..ічливий  

-в..ажати, дозволен..ий, швидко плин..ість, глибин..ий  

-стін..ий, дан..ий, під..ослідиий, роз..броїти 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

-Він..иця, туман..ий, баштан..ик, здійснен..ий 

+зроблен..ий, написан..ий, священ..ик, печен..ий  

-гуман..ий, силен..ий, ран..ій, страйк..ом  

-поранен..ий, с..авці, благословен..ий, вогнен..ий  

-старан..ий, варен..ий, числен..ий, бов..ан 
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Подвосння літер не відбувається в усіх словах рядка 

+шален..ий, жадан..ий, хрешен..ий, свячен..ий 

-військ..омат, воз..'єднання, священ..ик, довгождан..ий  

-несказан..ий, бажан..ий, неподолан..ий, нездолан..ий  

-л..яний, страшен..ий, неоцінен..ий, нескінчен..ий  

-ден..ий, закон..ий, кін..ий, зміїн..ий 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

-надсадн..ий, в..ічливий, розмальован..ий, дан..й 

-зігран..ий, сумлінь..ий, безсумнівн..ий, цін..ий 

-від..зеркалення, завершен..ий, мурашин..ий, змушен..ий 

-печен..ий, глибочин..ий, скошен..ий, напружен..ість 

+безпомічн..ий, неподолан..ий, проведен..ий, невпевнен..ий 

 

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку 

+Іл..івна, жит..євий, узбіч..я, навман..я 

-точніст..ю, княгин..я, облич.., змаган..ь  

-клоч..я, підніж..я, єдніст..ю, шерст..ю  

-узбереж..я, почут..я, маст..ю, смерт..ю  

-піддаш..я, збіж..я, стат..я, твердин..я 

 

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку 

-пристраст..ю, стат..ю, завзят..ям, підпіл..я 

-століт..ь, сміт..я, гран..ю, суд..ів 

+Поділ..я, латат..я, подорож..ю, кохан..я 

-подвір..я, плат..я, зібран..я, радіомовлен..я 

-породіл..я, почут..ів, насін..єсховище, попад..я 

 

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку 

-мовлен..я, кошен..я, скоєн..я, прохан..я 

-креслен..я, корін..я, парост..ю, безсмерт..я 

-тверджен..я, буйноквіт..я, сторіч.., піддаш.. 

-безчест..я, клун..я, відкрит..ів, повноліт..я 

+бездоріж..я, варен..я, засил..я, прохан..я 

 

Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку 

+ір..еальність, Ніц..а (місто), мул..а, ін..овація 

-бароне..а, іл..юстрація, новел..а, ак..редитація 

-Кан..и (місто), ак..омпанемент, бестсел..ер, кор..еспондент 

-папарац..і, інтел..ект, бравіс..имо, сюр..еалізм 

-пан..а, ман..а, сум..а, віл..а 

 

Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку 

-Джон..і, контр..еволюція, мот..о, кол..ектив 

-Віл..і. Бет..і, Ват.. (прізвище), ват.. (одиниця виміру) 

-ем..іграція, мас..аж, профес..ор, трас..а 
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-тон..а, брут..о, ак..умуляція, ім..іграція 

+Міс..урі, гол..андський, Тал..ін (місто), мек..ський 

 

Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку 

-асим..етрія, кас..ета, ім..ігрант, Дік..енс 

+Магел..ан, Отел..о, Прус..ія, Гол..андія  

-гет..о, ан..али, ас..ортимент, іл..юзія  

-ван..а, ман..а, барок..о, піц..а  

-спагет..і, інтермец..о, Йоган.., Ліс..абон 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

+піцикат..о, лібрет..о, оперет..а, інтермец..о 

-піц..ерія, гіп..опотам, ір..ціоналізм, Бок..ач..о  

-крос..ворд, ін...овація, ван..а, іп..одром  

-ім..іграція, ем..іграція, шас..і, Бот..ічел..і  

-барок..о, гол..андський, спагет..і, мас..а 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

-Прус..ія, Гіп..ократ, ал..ея, тер..аса 

-ір..еальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія  

+крисгал.., іл..юзія, гіп..опотам, діаграм..а  

-Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея  

-труп..а, бюл..етень, ком..ерсант, мул..а 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

-Апол..он, ір..аціональний, стел..аж, Апол..інер 

+хол.., хок..ей, тен..іс, лібрет..о 

-тон..а, гал..ерея, гум..анізм, ан..отація 

-кол..екція, шос..е, ман..а, груп..а 

-ім..унітет, нет..о, беладон..а, сюр..еалізм 

 

Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка 

-гол..андець, Міс..ісіп..і, дискус..ія, процес..ор 

-ір..аціональний, тер..иторіальний, нет..о, кор..еспондент 

-ім..ітація, ал..о, ак..омпанемент, мир..а (рослина) 

+піц..а, епіграм..а, інтел..ігент, ак..уратний 

-бел..етристика, іл..юстрація, ім..ігрант, бон..а (вихователька) 
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Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

+..питати, ..фотографувати, ..качати, ..хопити 

-бе..болісний, ..мити, бе..фокусний, ..ходинка 

-..тикатися, ро..пустити, бе..соння, бе..принципний 

-ро..повідь, бе..хмарний, ..тиснути, ..ліпити 

-..покутувати, ..томити, ..горнути, ..хрещування 

 

Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-ро..жувати, ро..критикувати, бе..цінний, ..формулювати  

+..куштувати, ..трясти, ..хлипувати, ..простувати  

-ро..сунути, ро.. межуватися, ..твердіти, ..тиснути  

-бе..сумнівно, ..цідити, ..чеплений, бе..чинство  

-..худнути, ..фальшивити, ро..садити, ..ліпити 

 

Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-ро..гортати, ..прямувати, ро..гадка, бе..законний 

-ро..плітати, ..тоншити, бе..грамотний, ..томлюватися  

-ро..квіт, ..бігти, ..пустошувати, ..вужувати  

+..повістити, ..хрестити, ..фальшувати, ..торгувати  

-..фокусувати, ..хотіти, ..казати, ро..казати 

 

Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-ро..чесати, ..водити, ..тирати, ро..везти 

-бе..доганний, ..пустити, ..летіти, ..густити  

+..хитрити, ..фальсифікувати, ..плющити, ..пекти  

-..жовтіти, ..горнути, ..цементувати, ..шити  

-..тіснити, ..кріпити, ..робити, ..фантазувати 

 

Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

+..чорнілий, ..червивити, ..сутеніти, ..шитий 

-..коїти, ..кріпити, ..молотити, ..могти  

-..руйнувати, ..клеювати, ..кінчити, ..командувати  

-..жовкнути, ..замолоду, ..хлипувати, ..малювати  

-..цілити, ро..питати, бе..лад, ..худнути 

 

Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-чере..сідельник, ..сунути, ..шаленіти, ..танцювати 

-..ціплений, ..чинити, ..колотити, ..чутися 

+ро..чистити, ..рушити, ..марнувати, ..різати 

-..чеплення, ..бити, ..дрібніти, ..пересердя 

-..цементувати, ро..базарити, ..шити, ..краплювати 

 

Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-..повішати, ро..різати, ..хибити, бе..турботний 

-..коротити, ..розуміти, ..вернути, ..пекти  

-..крутити, ..берегти, ..сипати, ро..казати  

+..сунути, ..бирати, ..читати, ..дійснити  
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-..питати, ро..чепити, ..дати, ро..бещений 

 

Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку 

-..чавити, ..хідці, ..чудуватися, ..читувач 

-..хвилювати, ро..малювати, ..цідити, ..палахнути  

-..терти, ..творити, ..ламати, ..реагувати  

-..худнути, ..конфузитися, ..рушити, ..робити  

+..чіплювач, ..берегти, ..цілювати, ..нищений 

 

При- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..глушувати, пр..парувати, пр..власнити, пр..вабливість  

-пр..довгий, пр..восходительство, пр..плести, пр..білити  

-пр..бідний, пр..балтійський, пр..вражий, пр..хорошити  

-пр..года, пр..мурувати, пр..дивний, пр..дикативний  

+пр..старкуватий, пр..гощати, пр..блуда, пр..язнь 

 

При- в усіх словах пишеться в рядку 

+пр..глушений, пр..світити, пр..купити, пр..дніпровський 

-пр..ставити, пр..варений, пр..зирство, пр..малий 

-пр..старий, пр..глибокий, пр..года, пр..зидент 

-пр..хороший, пр..краса, пр..д'явник, пр..дикат 

-пр..смоктатися, пр..сушений, пр..злий, пр..тамувати 

 

При- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..будова, пр..амбула, пр..багатий, пр..тулок  

-пр..валювати, пр..вабити, пр..добрий, пр..нагідний  

+пр..бережний, пр..горілий, пр..мовляти, пр..нишклий  

-пр..в'ялий, пр..веселий, пр..вентивний, пр..мудрість  

-пр..бічний, пр..парат, пр..бережний, пр..балтійський 

 

При- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..зентація, пр..рода, пр..хитрий, пр..своїти 

-пр..мудрий, пр..землитися, пр..міальний, пр..білий 

-пр..глухий, пр..тензія, пр..світлий, пр..дорого 

+пр..берегти, пр..бічник, пр..борканий, пр..хилити 

-пр..бинтований, пр..фіксальний, пр..біднятися, пр..бігати 

 

Пре- в усіх словах пишеться в рядку 

+пр..стол, пр..велебність, пр..довгий, пр..амбула  

-пр..стрій, пр..милий, пр..мудрий, пр..меншений  

-пр..тензійний, пр..нишклий, пр..старий, пр..бій  

-претяжкий, пр..бавитися, пр..чистий, пр..бинтувати  

-пр..велебний, пр..досить, пр..людія, пр..борканий 

 

Пре- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..хороший, пр..берегти, пр..биральник, пр..злий  

+пр..стольний, пр..товстий, пр..фект, пр..фіксація  
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-пр..цедент, пр..балтійський, пр..бивний, пр..болотний  

-пр..тендент, Пр..балтика, пр..бережжя, пр..м'єра  

-пр..зидент, пр..завзятий, пр..зидія, пр..бадьоритися 

 

Пре- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..зирство, пр..гнічувати, пр..вабливий, пр..вражий  

-пр..готуватися, пр..грозити, пр..ґрунтовий, пр..мудрість   

-пр..гощати, пр..гріти, пр..комічний, пр..люд  

-пр..дбати, пр..дворний, пр..боркувати, пр..міювати  

+пр..стиж, пр..світлий, пр..м'єр-міністр, пр..святий 

 

Пре- в усіх словах пишеться в рядку 

-пр..тендувати, пр..бічник, пр..бляклий, пр..противний 

-пр..блукати, пр..солодкий, пр..боркати, пр..лат 

-пр..досить, пр..вілей, пр..горнути, пр..великий 

+пр..дорогий, пр..фектура, пр..парат, пр..злий 

-пр..подобний, пр..пишний, пр..міальний, пр..вселюдний 

 

Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку 

+дрібнес..нький, виховат..ль, озелен..ння, дяд..чко  

-осич..на, мар..во, блюд..чко, свіж..на  

-велич..на, лелеч..ня, стривож..ний, вдесят..ро 

-коз..ня, множ..на, пал..во, враж..ння 

 

Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку 

-ковш..вий, мереж..во, діж..чка, город..на 

-ровесн..к, дров..нята, вар..во, буз..на  

-копі..чка, міс..во, топол..нька, вовч..ня  

+серд..нько, річ..чка, вікон..чко, сон..чко 

 

Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку 

-звелич..ний, пал..чка, сел..ще, жаб..ня 

+подуш..чка, перепел..ня, вікон..чко, замет..ний  

-довж..лезний, доповн..ний, пряд..во, п'ят..ро  

-печ..во, мереж..во, марш..вий, гор..нько 

 

Літеру е в суфіксах усіх слів слід писати в рядку 

-шарж..вий, оранж..вий, вжал..ний, галяв..на 

-хвощ..вий, жит..ль, мешкан..ць, зайч..ня 

+живопис..ць, вчит..лька, заверш..ння, струж..чка 

-старш..нький, кош..нятко, стеж..чка, серед..на 

 

Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

-пшен..чка, крин..чка, книж..чка, племінн..чка 

-порадн..чка, руч..нька, стріч..чка, жартівн..чка  

+кулемети..к, добр..во, Марус..н, першокласн..чка 

-годівн..чка, любит..лька, вітч..на, підберезов..к 
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Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

+вагонч..к, вул..чка, плет..во, син..чка 

-мар..во, пал..во, нож..чок, город..на  

-кош..чок, горщ..чок, зайч..ня, печ..во  

-кач..ня, мел..во, миш..ня, вогн..чок 

 

Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

-удосконал..ння, гор..нько, кош..чок, вул..чка 

+пал..во, міс..во, мереж..во, добр..во 

-вогн..ще, станов..ще, мороз..во, лич..нько 

-міс..во, вболівальн..к, виховат..ль, картопл..ння 

 

Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

+добр..во, брат..к, вузл..чок, павут..ння 

-напруж..ння, вул..чка, сун..чка, круж..чка  

-горл..чка, трав..чка, сон..чко, галяв..на  

-солом..на, бадил..на, вантажн..к, горл..чко 

 

Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

+кварц..вий, палац..вий, бой..вий, реч..вий 

-груш..вий, замш..вий, дій..вий, форел..вий  

-вітр..вий, яблуне..вий, скрипал..вий, нікел..вий  

-казк..вий, алюміні..вий, ситц..вий, мебл..вий 

 

Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

+дій..вий, дощ..вий, грош..вий, бірж..вий 

-стиль..вий, саджанц..вий, мізинц..вий, шагрен..вий 

-діагонал..вий, рубл..вий, стебл..вий, спарж..вий 

-сарж..вий, беж..вий, жолуд..вий, вугр..вий 

 

Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

-творц..ва, барж..вий, оранж..вий, коричн..вий 

-торц..вий, Івас..вий, кінц..вий, щавл..вий 

+реч..вий, сторож..вий, ковш..вий, марш..вий 

-помаранч..вий, Васил..вий, Ігор..вий, окун..вий 

 

Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку 

-товариш..вий, марл..вий, деш..вий, макрел..вий 

-глянц..вий, ранц..вий, сланц..вий, марганц..вий 

-мигдал..вий, ансамбл..вий, померанц..вий, гутаперч..вий 

+хвощ..вий, шарж..вий, лип..вий, берез..вий 

 

Літеру и слід писати в усіх словах рядка 

-комп..ляція, акц..онер, інту..ція, Мадр..д 

-р..конструкція, еруд..ція, р..п..тиція, д..р..гент  

-р..тор..ка, ст..лаж, д..р..гент, сюрпр..з  
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+катол..ц..зм, арт.лерія, рец..див, ст..лізація  

-г..рлянда, г..пноз, х..мера, інд..катор 

 

Літеру и слід писати в усіх словах рядка 

-пр..ор..тет, безпр..ц..дентний, матр..ця, с..мбіоз 

-с..рена, кр..терій, ш..мпанзе, пр..з..дент 

+ант.лопа, хр..зантема, ульт..матум, пр..мітив 

-інд..катор, пар..тет, ц..тата, ц..йтнот 

-ор..гінал, д..формація, д..скомфорт, д..пресія 

 

Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка 

-Австр..я, Пар..ж, Р..га, Р..м 

+Гемпш..р, Вірдж..нія, Корд..льєри, Пак..стан  

-Р..о-де-Жанейро, Кр..т, Мавр..танія, Мадр..д  

-Ш..офок, Йоркш..р, Лейпц..г, Ц..ндао  

-Великобр..танія, К..тай, Віш.., Палест..на 

 

Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка 

+Алж..р, Ч..каго, С..ц..лія, Ват..кан 

-Браз..лія, В..флеєм, К..пр, Лейпц..г 

-С..рія, Місс..с..пі, Т..бет, Флор..да 

-Брат..слава, Цюр..х, Ч..лі, Соч.. 

-Ваш..нгтон, С..дней, Сканд..навія, Антаркт..да 

 

Літеру і слід писати в усіх словах рядка 

-д..ф..рамб, к..нджал, аж..отаж, пр..ор..тет  

-альтру..зм, абор..ген, ауд..єнція, амб..ц..я  

-х..романт, г..пербола, ід..лія, х..тон  

-граф..н, г..бр..д, д..сплей, г..бон, коеф..ц..єнт  

+банк..р, г..потенуза, еск..мос, в..траж 

 

Літеру е слід писати в усіх словах рядка 

-к..нтавр, кол..ктив, гал..рея, с..мпозіум 

+д..л..гат, р..ф..рендум, р..ванш, м..трополія (держава, що має колонії) 

-пр..рогатива, р..туал, пр..т..ндент, п..р..п..тія 

-м..трополит, д..р..жабль, аф..рист, екстр..мальний 

-п..рсп..ктива, х..мера, ап..нд..цит, д..зайн 

 

Літеру е слід писати в усіх словах рядка 

+ап..льсин, л..генда, р..п..титор, с..кр..тар 

-т..раса, в..ранда, кр..шталь, р..лігія 

-м..даль, інт..лект, р..ф..рат, с.лует  

-с..туація, р..цепт, пр..парат, г..роїчний  

-Арг..нтина, с..нсація, ас..метрія, пр..зент 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

-дивізіон, йод, пієтет, проект 
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+Ціцерон, Шіллер, Греція, імбир  

-гібрид, Нагасакі, Єрусалим, коефіцієнт  

-вінчестер, параноя, дистанція, Атлантида  

-депутат, маркетинг, боулінг, рибосома 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

+бесквіт, цистерна, сімпозіум, авторитет 

-гіпотенуза, біографія, симптом, журі  

-фейлетон, рикошет, вітраж, соціологія  

-директор, дезінфекція, гієна, тріумф  

-депозит, лізинг, деструкція, анотація 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

-аксесуар, альтернатива, апокаліпсис, асиміляція 

-конвеєр, нюанс, Балтика, вестибюль  

-Лавуазьє, Мадрид, Кіпр, Крит  

-діадема, атеїзм, Корсика, парашут  

+ілюзія, Паріж, дієз, пацієнт 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

-методика, пацієнт, Флорида, Арктика 

-мозаїка, Горацій, феєрія, Рафаель 

+Бразілія, Чілі, Йемен, Жиронда 

-диригент, парфуми, референдум, кавалерія 

-абориген, автентичний, інавгурація, автодафе 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

-феєрверк, реевакуація, Лейпциг, п'єдестал 

-косинус, Палестина, Ватикан, Рішельє (кардинал)  

-пілігрим, Атлантика, Сирія, Чикаго  

+Гельвеций, Фейербах, рішельє (вишивка), депресія  

-дизель, Дізель (винахідник), азимут, акомпанемент 

 

Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку 

-флегматик, реєстрація, Мексика, аксіома 

+Антарктіда, силует, Єгипет, Кордільєри 

-Рим, бригада, візаві, вінегрет 

-симетрія, Овідій, Йорданія, Джерсі 

-інтелігенція, комерсант, комп'ютер, нівелювання 

 

Усі слова пишуться з великої літери в рядку 

+(С,с)хідний (С,с)ибір, (Р,р)еспубліка (Б,б)ілорусь, (О,о)рганізація (О,о)б'єднаних 

(Н,н)ацій, (Д,д)анило (Г,г)алицький  

-(С,с)хідно-(С,с)ибірське (М,м)оре, (Р,р)ічка (П,п)івденний (Б,б)уг, (Д,д)ід 

(М,м)ороз, (Е,е)йфелева (В,в)ежа  

-(П,п)ік (Ш,ш)евченка, (С,с)узір'я (В,в)еликої (В,в)едмедиці, (Г,г)алицько-

(В,в)волинське (К,к)нязівство, (Х,х)рестові (П,п)оходи  
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-(В,в)еликий (П,п)іст, (Б,б)ерингова (П,п)ротока, (М,м)іністерство (Ф,ф)інансів 

України, (З,з)аслужений (М,м)айстер спорту 

 

Усі слова пишуться з великої літери в рядку 

-(Т,т)ретьяковська (Г,г)алерея, (Х,х)абаровський (К,к)рай, (3,з)олоті (В,в)орота, 

(П,л)олярне (К,к)оло  

-(Д,д)ержавний (І,і)сторичний (М,м)узей, (3,з)ахідні Альпи, (П,п)олярна (3,з)оря, 

(Н,н)ікітський (Б,б)отанічний (С,с)ад  

+(Б,б)абин (Я,я)р, (В,в)олодимир (В,в)еликий, (Б,б)лизький (С,с)хід, (А,а)рабська 

(Р,р)еспубліка (Є,є)гипет  

-(Б,б)алканський (П,п)івострів, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівськаї (П,п)ремії, 

(У,у)країнська (Г,г)реко-(К,к)атолицька (Ц,ц)ерква 

 

Усі слова пишуться з великої літери в рядку 

-(К,к)раїни (Л,л)атинської (А,а)мерики, (С,с)есія (В,в)ерховної (Р,р)ади (У,у)країни  

+(Д,д)ень (Н,н)езалежності (У,у)країни, (В,в)енера, (А,а)сканія-(Н,н)ова, 

(П,п)івнічна (Б,б)уковина  

-(М,м)іністерство (О,о)світи (У,у)країни, (О,о)лімпійські (І,і)гри, (У,у)країнська 

(Р,р)еспубліканська (П,п)артія  

-(С,с)офійський (С,с)обор, (Н,н)аціопальний (Б,б)анк (У,у)країни, (С,с)узір'я 

(К,к)ассіопея, (Б,б)іловезька (П,п)уща. 

 

Усі слова пишуться з великої літери в рядку 

+(В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (К,к)оліївщина, (Б,б)улонський (Л,л)іс, (Н,н)ова 

(Г,г)вінея  

-(У,у)країнська (П,п)равославна (А,а)втокефальна (Ц,ц)ерква, (Б,б)удинок 

(В,в)чителя, (Г,г)енеральний (П,п)рокурор України, Карл (Д,д)ванадцятий  

-(К,к)иєво-(М,м)огилянська (А,а)кадемія, (В,в)овчик-(Б,б)ратик, (Г,г)генеральний 

(С,с)екретар (В,в)сесвітньої (Р,р)ади (М,м)иру, Річард (Л,л)евове (С,с)ерце  

-(Н,н)аціональний (А,а)віаційний (У,у)ніверситет, (С,с)пілка (О,о)фіцерів 

(У,у)країни, (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів, (В,в)улиця (Л,л)ейтенанта Шмідта 

 

Помилки у правописі великої літери допущено в рядку 

+балет «Лебедине Озеро», Тернопільський краєзнавчий Музей, шекспірівські 

сонети, Біловезька пуща 

-Перська затока, Прем'єр-міністр України, шевченкознавство, вулиця Братів 

Бойчуків, Голова Адміністрації Президента України 

-Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, Національний банк України, 

Голова Верховного Суду України, князь Ярослав Мудрий 

-Баба Яга Кістяна Нога, Міністерство охорони здоров'я України, проспект 

Академіка Вернадського, День Перемоги 

 

Помилки у правописі великої літери допущено в рядку 

-День знань, затока Святого Лаврентія, вулиця Ярославів Вал, місто Біла Церква 

-архімедів важіль, народи Півночі, заслужений діяч мистецтв України, комета 

Галлея 

+Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Матір божа, Новий Рік, 
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Вели¬ка вітчизняна війна 

-доктор  наук,  Запорізька  Січ,  Східнокитайське  море,  Центральна  Рада,  

Галицько-Волинське князівство 

 

Помилки у правописі великої літери допущено в рядку 

-Північна Буковина, Народний рух України, Андріївський узвіз, Папа Римський 

+Геростратова слава, новий Заповіт, Собор паризької Богоматері, Акт проголошення 

не¬залежності України 

-доба Відродження, Полтавська битва, Святе Письмо, Гельсінська спілка 

-Кирило-Мефодіївське братство, Китайська Народна Республіка, Федерація футболу 

України, Різдво Христове 

 

Помилки у правописі великої літери допущено в рядку 

-Львівська область, ліцей імені Героїв Крут, Вічний вогонь, Західний Сибір 

-вулиця Леся Курбаса, бальзаківський вік, Перша світова війна, Нюрнберзький 

процес 

-Князівство Монако, Південно-Африканська Республіка, Великий Каменяр, 

науково-технічна революція 

+республіка Куба, Нобелівська Премія, Течія Гольфстрім, орден Княгині Ольги 

 

Усі власні назви пишуться в лапках в рядку 

-Пансіонат У Галини, журнал Рідне слово, ресторан Едем, Андріївська церква  

+Руська правда, опера Запорожець за Дунаєм, картина Молодий Тарас Шевченко в 

майстерні К. П. Брюллова, автобус Ікарус 

-Одеський припортовий завод, Євангеліє, підручник Рідна мова, дитячий табір Зірка 

-доба Середньовіччя, кінофільм Гаррі Поттер і напівкровний принц, газета Факти, 

Київ¬ський вокзал 

 

Усі власні назви пишуться в лапках у рядку 

+орден Материнська слава, поема Мойсей, кінофільм Тіні забутих предків, 

видавництво Лілея  

-Річард Левове Серце, автомобіль Таврія, цукерки Білочка, футбольний клуб 

Шахтар  

-фабрика Нова, комбайн Дон, гетьман Пилип Орлик, журнал Наука і життя  

-Слово о полку Ігоревім, орден Богдана Хмельницького, швидка допомога, компанія 

Дженерал Моторе 

 

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку 

+Центральною в творчості Василя Симоненка вважають тему любові до України, її 

безталанного народу, і в цьому — пряме продовження (Ш,ш)евченківських 

традицій.  

-Лауреат (Ш,ш)евченківської премії Марія Матіос представила свій персональний 

сайт.  

-Сама (Ш,ш)евченкова гора колись звалась Чернечою. 

-Володимир Івасюк — квітуча гілка могутнього (Ш,ш)евченкового дерева поезії. 

  

-Росте верба (Ш,ш)вченкова і досі. 
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Виділене слово слід писати з малої літери в рядку 

-Саме на основі (Г,г)рінченкового словника ґрунтувався перший прийнятий у 

радянський час український правопис.  

+Образи українських інтелігентів у романі «Вербівчани» Арсена Іщука — це 

(Г,г)рінченківські типи подвижників-народолюбців, які на початку минулого віку на 

своїх раменах винесли всю українську справу.  

-У Луганському педуніверситеті щороку проводять (Г,г)рінченківські читання. 

-Знанням реалій народного життя просякнута вся (Г,г)рінченкова проза. 

-Марія Грінченко переписувала (Г,г)рінченкові тексти. 

 

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку 

-Проте (Б,б)альзакоі  твори не були простим копіюванням життя французького 

суспільства.  

-Таким є (Б,б)альзаків Гобсек — людина свого часу, яка живе за законами 

суспільства, заснованого на соціальній нерівності та владі грошей.  

-У Житомирі є (Б,б)альзаківська вулиця.  

-Церкву Святої Варвари в Бердичеві називають (Б,б)альзаковою.  

+Сучасна косметологія може перетворити даму (Б,б)альзаківського віку на 

молодичку. 

 

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку 

-Автентична (Ф,ф)ранкова хата згоріла у 1885 році. 

-У Львівському національному університеті є (Ф,ф)ранківська  кімната.  

+У творчості Дмитра Павличка відчутні (Ф,ф)ранківські традиції. 

-Це (Ф,ф)ранкова пристрасть полум'яна, гнів Тараса, гострий біль поетів не дали 

зажерливим тиранам кинуть закатовану у Лету.   

-Окрім усього,  Львів дорогий нам ще й тим, що це місто (Ф,ф)ранкове, місто його 

ти¬танічної праці. 

 

Прочитайте уривок. 

Київ багато віків стоїть над могутнім (1)(Д,д)ніпром-(2)(С,с)лавутичем. Археологи 

вважають, що місто виникло приблизно у п'ятому столітті, отже, його вік сягає 1500 

років. Пізніше, з утворенням (3)(Д,д)давньоруської держави — (4)(К,к)иївської 

(5)(Р,р)усі, Київ став її політичним центром, «ма¬тір'ю містам руським». 

З малої літери пишеться слово, позначене цифрою 

-один  

-два 

+три 

-чотири 

-п'ять 
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Через дефіс слова пишуться в рядку 

-автоматично/зроблений, автобусно/тролейбусний, внутрішньо/атомний, 

авто/механік  

+лікар/ендокринолог, баба/яга,  льотчик/космонавт, сон/трава  

-лісо/степ, генетико/молекулярний, західно/сибірський, транс/європейський  

-режисер/постановник, супер/зірка, асфальто/бетонний, пасажиро/потік 

 

Через дефіс усі слова пишуться в рядку 

+фізико/математичний, стоп/кран, азотно/фосфорний, жар/птиця 

-внутрішньо/політичний, різно/характерний, аграрно/індустріальний, лікар/хірург  

-важко/атлет  прес/секретар, різно/складовий, азотно/водневий  

-вище/згаданий, внутрішньо/галузевий, різно/масштабний, індустріально/ 

розвинений 

 

Через дефіс усі слова пишуться в рядку 

-інженер/механік, пів/олівця, вище/зазначений, земле/коп 

-військово/полонений, яхт/клуб, гамма/промені, мікро/скопічний 

+осінньо/зимовий, словесно/історичний, науково/технічний, пів/Африки 

-світло/синій, всесвітньо/історичний, легко/крилий, віце/президентський 

 

Через дефіс усі слова пишуться в рядку 

+сила/силенна, життя/буття, фізико/математичний, кілограм/молекула  

-руко/пис, бар/ресторан, буркун/зілля, полин/трава  

-нафто/сховище, контр/адмірал, радіаційно/екологічний, сонце/захисний  

-зоре/пад,  тисячо/ліття, відео/телефон, генерал/майор 

 

Разом усі слова пишуться в рядку 

-лікувально/профілактичний,  широко/відомий, тонно/кілометр, терно/слива 

-архітектурно/планувальний, північно/морський, легко/атлет, гучно/мовець 

+макро/економіка, важко/хворий, східно/слов'янський, золото/добувний, синьо/окий 

-північно/західний, мистецтво/знавець, глухо/німий, внутрішньо/венний 

 

Разом усі слова пишуться в рядку 

+єдино/кровний, ломи/камінь,  кумисо/лікування,  листо/пад 

-праце/люб, глибоко/думний, міні/спідниця, пів/аркуша 

-пройди/світ, дизель/мотор, контр/наступ, креп/сатин 

-високо/авторитетний, само/учитель, азотно/водневий, радіо/нукліди 

 

Разом усі слова пишуться в рядку 

-історико/педагогічний, сніжно/білий, лісо/степ, мікро/об'єкт 

+красно/мовний, атомо/хід, літературо/знавець, машино/писний 

-повітро/охолоджувальний, водо/грай, гіркувато/солоний, шибай/голова 

-зовнішньо/політичний, загально/науковий, кіловат/година, культурно/побутовий 

 

Разом усі слова пишуться в рядку 

+земле/рийка, авто/шляховий, легко/розчинний, машино/будівний  

-матеріально/технічний, три /поверховий, супер/зірка, душевно/хворий  
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-взаємо/вигідний, столярно/механічний, військово/польовий, багато/мовний 

-внутрішньо/атомний, суспільно/корисний, багато/разовий, унтер/офіцер  

 

Окремо всі слова пишуться в рядку 

+полу/мисок, агро/культура, жовто/гарячий, історично/цінний  

-колективно/обговорений, орфографічно/правильний,    взаємно/корисний, 

взаємно/обернений  

-динамо/машина, культурно/освітній, азотно/фосфорний, ампер/година  

-військово/зобов'язаний, темно/шоколадний, чорно/зем, пап'є/маше 

 

Окремо всі слова пишуться в рядку 

-військово/полонений, мовно/стилістичний, народно/поетичний, радіо/фізик 

-птахо/ферма, суспільно/корисний, вело/трек, боє/припаси 

+орфографічно/складний, полярно/протилежний, правильно/розташований,  

 принципово/важливий  

-всесвітньо/відомий, вище/зазначений, віце/президент, крило/подібний 

 

Окремо всі слова пишуться в рядку 

+автоматично/зроблений,    вибірково/перевірений,   логічно/обґрунтований,    

офіційно/зареєстрований  

-вельми/шановний, народно/пісенний, унтер/офіцер, рожево/жовтий  

-Свят/вечір, мало/досліджений, яхт/клуб, людино/день  

-мало/літражка, жовто/гарячий, жар/птиця, пів/Америки 

 

Окремо всі слова пишуться в рядку 

-давно/очікуваний, густо/населений, вище/згаданий, біологічно/активний  

-орфографічно/граматичний, пожежо/небезпечний, проектно/монтажний, 

проти/отрута      

-псевдо/романтичний, психолог/консультант, радіо/щогла, реально/історичний  

 +полярно/заряджений,  послідовно/ввімкнений, симетрично/розташований, 

символічно/відображений 

 

Помилки в написанні складних слів допущено в рядку 

+суспільнополітичний, ясноокий, гостро-сюжетний, військово-спортивний  

-мовно-літературний, повітрообмін, професійно-викладацький, мутагенний  

-псевдонауковий, прямо пропорційний, синьо-червоний, хмелесушарня  

-товарообіг, фотоапарат, опера-драма, культмасовий  

 

Помилки в написанні складних слів допущено в рядку 

-багат-вечір, густо забудований, півлиста, радіозахисний  

+прямопротилежний, культурно правовий, радіомаяк, скло-бетонний  

-методологічно правильний, трансконтинентальний, обер-прокурор, шеститомник  

-функціонально активний, шевченкознавство, давньоруський, індивідуально-

авторський  

 

Помилки в написанні складних слів допущено в рядку 

-різносторонній, північноморський, дворянсько-аристократичний, наземно-
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космічний         

-проблемно-тематичний, природно-ландшафтний, торфопереробний, ясно-русий  

+методологічно-важливий, метро-політен, масмедіа, методкабінет 

-різнокольоровий, загальноєвропейський, народно-визвольний, ясночолий  

?Помилки в написанні складних слів допущено в рядку 

-міщанин-шляхтич, складнопідрядний, суперобкладинка, мегават-година  

-яскраво виражений, шестимільйонний, угро-фінський, старозавітний  

-сріблясто-матовий, людиноненависницький, фінансово-економічний, кіловат-

година  

+віцепрем'єр, двадцяти-річний, перекоти-поле, резусфактор    

 

Слово свіжий вжито в прямому значенні в рядку  

-свіжа газета  

+свіжий хліб  

-свіжа сорочка  

-свіжий вигляд 

 

Слово чистий вжито в прямому значенні в рядку  

+чисте повітря  

-чистий погляд  

-чиста совість  

-чисте сумління 

 

Слово важкий вжито в прямому значенні в рядку  

-важкий характер  

-важкий погляд  

+важкий портфель  

-важкий день 

 

Слово зелений вжито в прямому значенні в рядку 

+зелена сукня 

-зелене вино  

-зелений змій  

-зелений юнак 

 

Слово пливе вжито в прямому значенні в реченні 

-За сонцем хмаронька пливе. 

+Пливе човен води повен. 

-Час рікою пливе, як зустрів я тебе. 

-Музика пливе і манить здалля, пісня кличе, ніби лебідь душу по крилля. 

 

Слово танцювати вжито в прямому значенні в реченні 

+У веснянім гаї, на пеньочку, танцювала танець Мавка свій. 

-Ксана мовчала. Вона стелила свої думки туди, де танцювала смерть. 

-Танцювала душа під дощем. 

-Десь в душі танцювала осінь — дощ із сліз, листопад із думок. 
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Слово сміятися вжито в прямому значенні в реченні 

-Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди... 

-Квіти сміються на шовку. 

-Повість Івана Франка «Борислав сміється» друкувалася в журналі «Світ», з номера 

номер аж до його закриття у 1881 році.  

+Коли ти смієшся, тобто радієш, неначе кіт, примружуєш очі — нічого навколо не 

 бачиш. 

 

Слово золотий ужито в переносному значенні в рядку 

-золотий ланцюжок 

+золота осінь  

-золота корона  

-золота каблучка 

 

У реченні «Між цими державами встановилися добрі...»  пропущено слово 

+відносини 

-відношення 

-взаємини 

-взаємовідношення 

 

У реченні «Софію охопила ... журба» пропущено слово 

+болюча 

-хвороблива  

-больова  

-боляща 

 

У реченні «Перед очима ... безкраї простори ланів» пропущено слово 

-стають 

-встають  

+постають  

-повстають 

 

У реченні «Артамонові... сліпота» пропущено слово 

-грозила 

-погрожувала  

-пригрожувала  

+загрожувала 

 

Омоніми використано в реченні 

 +Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — де ж мені вас 

ді-ти? 

  -Польові клени, осокори та берізки вже викинули клейкі листочки, спалахнули 

живим вогнем. 

-Спіють яблука, і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті. 

-Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила, могуща в ділі тім була. 

 

Омоніми використано в реченні 
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-До втоми, до сльозинок на щоці про мене будеш думати-гадати. 

+Пострибали жабки в став, сірий вовк тремтіти став. 

-Як горить і  мигтить інша зірка, сріблом міниться іскра. 

-Після кількаденного свисту вітру прибляк степ, притьмарився, прижухнув. 

 

Омоніми використано в реченні 

-Дніпр клекоче, стогне, плаче й гриву сивую трясе. 

-Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій в 

славі й шані пробувати.  

+Через досвіду й сумління брак йде з фабрики суцільний брак.  

-Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє. 

 

Омоніми використано в реченні 

-Усі діти як діти, — граються, бавляться тихо, лагідно.  

-Переливати з пустого в порожнє — дуже тяжка робота.  

-Бідні невольники просили та благали.  

+Прийшла дорога дорога і до нас — до тебе і до мене. 

 

Антонімами є слова 

+активний — пасивний  

-абонент — абонемент  

-свіжий — чистий  

-гусар — драгун 

 

Антонімами є слова 

-сидіти — ходити 

-писати — малювати  

+плакати — сміятися  

-азбука — абетка 

 

Антонімами є слова 

-кохання — любов 

+зустріч — розлука 

-жаба — ропуха 

-ялина — дерево 

 

Антоніми вжито в реченні 

+Довго не свари, бо хвалити не буде коли.  

-В серцях відвага соколина, і гнів, і лють до хижих зграй.  

-Теє слово всім давало то розвагу, то пораду. 

 -Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, лементувати, — але 

те, що робиться, коли — гол! — цього описати не можна. 

 

Антоніми вжито в реченні 

+Купля руки пече, а продаж гріє. 

 -Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, 

химе¬рні, дивовижні, неправдоподібні. 
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-Аналогічні твори ваблять читача лише в негоду: завірюху, хуртовину, заметіль або 

в заливні дощі. 

-Та ось вам на одне слово «говорити» аж цілих тридцять нюансових: говорити, 

казати, мовити, балакати, гомоніти, гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, 

цвенькати, бубоніти, лепетати, жебоніти, верзти, плести, ґерґотати, бурмотати, 

патякати, варняка¬ти, пасталакати, хамаркати, мимрити, цокотіти... 

 

Синонімічний ряд утворюють слова 

+огорожа, паркан, частокіл, тин, пліт 

-мужній, героїчний, величний, урочистий  

-хороший, злий, добрий, поганий  

-сніг, іній, град, дощ 

 

Синонімічний ряд утворюють слова 

+говорити, казати, мовити, балакати, гомоніти, базікати 

-гора, скеля, пагорб, схил, круча 

-червоний, помаранчевий, жовтий, бордовий 

-нездужати, хворіти, померти, переставитися 

 

Синонімічний ряд утворюють слова 

-вітень, травень, червень, липень, серпень  

+майстер, митець, художник, мастак  

-акуратний, охайний, чистий, впорядкований  

-серйозний, зібраний, уважний, ретельний 

 

Синонімічний ряд утворюють слова 

-стукати, шуміти, гамселити, дзижчати 

-ґречний, чемний, спокійний, сумирний, вихований 

-ходити, йти, відійти, підійти, сходити 

+хороший, гарний, красивий, вродливий, чудовий, гожий, чарівний 

 

Синоніми використано в рядку 

-білява дівчинка — білявенька дівчинка  

+говорити голосно — балакати голосно  

-тиха погода — вітряна погода  

-сходити на гору — спускатися з гори 

 

Синоніми використано в рядку 

+додатковий тираж — додатковий наклад  

-сміливий вчинок — зухвалий вчинок  

-великий будинок — маленький будинок  

-стояти на мості — пірнати з моста 

 

З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні 

+Ніхто і не (мислив, думав) спати. 

-Мій синку, ти би менш (балакав, глаголив), сам над собою менше плакав.  

-(Відрядили, делегували) мене якось у тилові авіамайстерні. 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
61 

 

-Усе частіше поверталося до поета почуття розпачу від думки, що він довічно відки-

нутий усім (світом, околом). 

 

З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні 

-Почали півні співати — (розбудили, розштовхали), я встала. 

+Ми всі утрьох (мудрували, міркували) над цим питанням  

-Він палко картає ворогів — явних і (секретних, потаємних). 

-Князь Єремія (гордовитий, напиндючений), — зашепотіли кругом магнати та їх мо-

лоді сини, — не хоче признаватись до своїх давніх товаришів. 

 

Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні 

+Світовий ринок (базар) склався на ґрунті міжнародного поділу праці в період 

зародження і розвитку капіталістичних відносин.  

-А на дальнім пожарищі іскра братства (братерства) тліла.  

-Тридцять років вони відробили (відпрацювали) в цеху.  

-Потрібно зміцнювати родину, сімейні відносини (стосунки), відвідати батьків, 

звернутися до традицій роду. 

 

Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні 

 +Старшини даром пробують добути з нього те, що він виключно (винятково) для 

себе ховає.  

-А панотець тим часом нарікав жалібним (жалісним) голосом, що його так нога 

болить.  

-І з кручі біжать уже діти, щоб витязів (лицарів) моря зустріти.  

-Михайло Гнатович був справжнім віртуозом (майстром) зварювання. 

 

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні 

+3 нагоди ювілею Віталію Григоровичу Правденкові вручили вітальну адресу. 

-У контракті про працевлаштування повинна бути вказана фірма, її власник, 

поштова адреса, телефон. 

-Для поліпшення житлових умов Тихона Архиповича міський голова вручив йому 

ордер на квартиру, привітальний адрес і квіти. 

-Лист британського солдата дійшов за адресою через 64 роки після відправки. 

 

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні 

+Директор і його заступники — це бомонд нашого заводу. 

-Здавна вважається, що політична еліта — це найосвіченіша, найкультурніша та 

найсильніша частина суспільства, яка бере на себе відповідальність за людей, які 

довіри¬ли їй керування країною. 

-Бій Віталія Кличка зібрав світовий бомонд. 

-Сьогодні у Національній опері відбудеться феєричне свято танцю. Вершки 

суспільст¬ва закружляють у вальсі. 

 

Загальновживаними є усі слова рядка 

-мати, вуйко, зовиця, стрийна 

-ньюсмейкер, мерчандайзер, ділер, клерк 

-уста, ланіти, перст, десниця 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
62 

 

+зошит, хліб, стіл, помідор 

-такелаж, кубрик, норд-вест, камбуз 

 

Діалектизми вжито в реченні 

-Не кобила для сіна, а сіно для кобили. 

-Свого не цурайся, за чуже не хапайся. 

-Коли надувся, як сич, то гостей не клич. 

-Літо дає коріння, а осінь — насіння. 

+Вези овес хоч до Парижу, а не буде з вівса рижу. 

 

Архаїзми вжито в реченні 

-Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ялим на голову.  

-Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.  

-Дозиметром не виміряєш дози тотального спустошення душі.  

-Нове життя нового прагне слова. 

+Ні одно словечко не перехоплюється через уста мої, що я там бачила, що пережила, 

яку міць принесла звідти в серці. 

 

Неологізм ужито в реченні 

+Алан Бадоєв — надзвичайно популярний український кліпмейкер. 

-Кіт — домашня звірина. Основна професія кота — ловити мишей. 

-На язиці медок, а на думці льодок. 

-У промінні смолоскипів вози рушили з місця, захрипіли коні під князями й 

воєводами. 

-Наумиха з невісткою, сидячи за кужелем, звірялися одна одній із свого 

колишнього. 

 

Пароніми подано в рядку 

-високий — низький 

-сковорода — пательня 

-гонорити — балакати 

-ляси точити — теревені правити 

+адресат — адресант 

 

Пароніми подано в рядку 

-ланіти — щоки 

-картопля — бараболя  

-демократія — народовладдя  

+авторитетний — авторитарний  

-день — ніч 

 

До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка 

-водичка, чорнявенький, катюга, кіт 

+білочка, рибонька, серденько, гарненький 

-бабуся, дід, сестричка, дядько 

-рученька, дівчина, парубок, зелененький 
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До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка 

-поплічник, базікати, малювати, дебелий 

-тотальний, гарнюсінький, товстунчик, розмай 

-шкандибати, пришелепуватий, перекладач, забрьоханий 

+приндитися, вовчище, зоріти, живодайний 

 

Правильно дібрано український відповідник до слова електорат у рядку 

-глядачі 

+виборці 

-голодувальники 

-приїжджі 

 

Правильно дібрано український відповідник до слова ексклюзивний у рядку 

+винятковий 

-прекрасний 

-високопоставлений 

-подібний 

 

Правильно дібрано український відповідник до слова корупція в рядку 

+продажність 

-привласнення  

-злочинність  

-зловживання 

 

Правильно дібрано український відповідник до слова аплодисменти у рядку 

-окрики 

-стукіт  

-вигуки  

+оплески 

 

Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку 

-хронометр — годинник 

-бібліотека — книгозбірня  

-спектакль — вистава  

+реноме — побачення 

 

Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку 

-абітурієнт — вступник 

-тотожній — подібний  

+віконт — князь  

-азарт — завзяття 

 

Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку 

-кредо — переконання 

-акомпанемент — супровід 

-резюме — висновок  

+імідж — зачіска 
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Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку 

-плац — площа 

-сек'юриті — охорона 

+бібліофіл — книгознавець 

-блеф — обдурювання 

 

Усі слова належать до запозичених у рядку 

+келія, рюкзак, піца, смог 

-мати, кузен, дядько, тітка 

-басейн, водойма, ванна, озеро 

-дельта, виток, річище, русло 

 

Усі слова належать до запозичених у рядку 

-бонна,гувернантка, вихователька, нянька 

+вельвет, джерсі, маркізет, трикотаж 

-катапульта, рахівниця, абажур, штора 

-штангенциркуль, синус, ділення, рейсшина 

 

Фразеологічний зворот ужито в реченні 

-У Січі був такий звичай, що кожен мусив коритися волі старшого, жити у 

братерстві 

 один з одним і поводитися доброчесно.  

+Ну що йому скажеш, коли в нього в голові ще мак росте?  

-Листя з суму жовтіє, а деяке з туги кривавиться. 

-Надходить світанок яскравий, і зоряна рання сівба росою впадає на трави. 

 

Фразеологічний зворот ужито в реченні 

+Всюди били у вічі злидні та недостачі. 

-Найперша і найголовніша ознака народу — це його мова. 

-Між горами — старий Дніпро, неначе в молоці дитина, красується, милується на 

всю Україну.  

-За селом, неначе в один день саджені, звелися могутньою брамою два дуби. 

 

Фразеологічний зворот ужито в реченні 

-Усе буйніше розквітала весна, і гострі пахощі свіжої землі вривалися навіть у 

вогкий і задушливий підвал майстерні. 

-І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя мате-

ринська любов. 

+Не грай з вогнем, Оксано, бо ти, здається, й досі не знаєш, що таке життя. 

-Пружний вітер гуляв по соковитій траві, по шовковій тирсі й котив хвилі аж до об-

рію, де вони зливалися з хвилями Дніпра. 

 

Фразеологічний зворот ужито в реченні 

+Тепер час нам направити молодого раджу на пряму й добру путь, бо через ту свою 

селянку він зовсім збився з пантелику, — сказала цариця.  

-Микола Васильович Гоголь вважав кобзарів охоронцями бойової слави України.  



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
65 

 

-Зашелестіли крильми якісь нічні птахи.  

-Ще трималися по садках пізні сливи, пізніми яблуками було обкидане гілля, як 

раптом пішов сніг. 

 

Значення «початок і кінець чого-небудь» має фразеологізм 

-альма матер 

+альфа і омега 

-прокрустове ложе 

-колумбове яйце 

 

Значення «дуже забруднене місце або вкрай занедбані справи» має фразеологізм 

+авгієві стайні 

-яблуко розбрату  

-геркулесові стовпи  

-троянській кінь 

 

Значення «нічого не робити, нічим не займатися, ледарювати» має фразеологізм 

-баляси точити 

-теревені правити 

+байдики бити 

-баляндраси правити 

 

Значення «ганебна слава, здобута будь-яким шляхом аж до злочину» має 

фразеологізм 

-гірка чаша 

-гола правда 

-гордіїв вузол 

+геростратова слава 

 

Неправильно визначено значення фразеологічного звороту 

+дамоклів меч — складне переплетення обставин, заплутані питання 

-ахіллесова п'ята — дошкульне місце, вразлива сторона в кого-небудь 

-блудний син — людина, яка через легкодумство зневажила своїх близьких, 

проміняла будинок, родину, батьківщину на чужину  

-вавилонська вежа — справа, яка цілком ніколи не буде завершена 

 

Неправильно визначено значення фразеологічного звороту 

-вовк в овечій шкурі — про лицеміра, який під машкарою доброзичливості приховує 

злі наміри 

-ворона в павиному пір’ї — про людину, яка даремно намагається здаватися 

значимі-шою, цікавішою, освіченішою тощо, ніж вона є насправді 

+геростратова слава — слава тимчасова, швидкоминуча, якою не слід спокушатися 

-дари данайців — підступні подарунки, які несуть із собою загибель для тих, хто їх 

одержує 

 

Значення фразеологізму «варити воду» 

-будувати свої міркування, ґрунтуючись на ненадійних, хибних відомостях або на 
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ви¬гадках; вигадувати щось 

+постійно, без причин виявляти незадоволення кимось, ставити непослідовні, 

супереч¬ливі вимоги 

-працювати без спілкування з іншими, не використовуючи чужого досвіду 

-кип'ятити воду 

 

Значення фразеологізму «бити на сполох» 

+звертати загальну увагу на небезпеку, яка загрожує, прагнучи попередити її, закли-

каючи до боротьби з нею; виявляти занепокоєння, тривожитися  

-шанобливо вклонятися, виражаючи почуття поваги  

-калатати у дзвін  

-забувати горе, біду, не журитися, не звертати уваги на неприємності 

 

Фразеологізм — синонім до слова відволікати 

-дим в очі пускати 

-і вухом не вести  

+зуби заговорювати  

-брати ноги на плечі 

 

Доберіть фразеологізм — синонім до слова обманювати 

+замазувати очі 

-посадити в калошу 

-пальцем у небо попасти 

-дивитися крізь пальці 

 

Спільнокореневими є всі слова рядка 

-вода, водити, підводник, водій 

-село, села, сіл, (у) селі 

-міст, місточок, міщани, місто 

-зварити, зварю, звариш, зваримо 

+дріб, дрібний, дріб'язок, дріб'язковий 

 

Спільнокореневими є всі слова рядка 

-іти, ходити, шкандибати, чалапати 

+мороз, морозиво, заморозити, морожений  

-сніг, підсніжник, сніжок, іній  

-біль, знеболювальне, більший, болючий  

-коса, косий, косинець,косити 

 

Не є спільнокореневими слова рядка 

-малювати, малюнок, малювання, маляр  

+слово, словесний, слов'яни, словник  

-земля, земелька, земляний, землянка  

-ділити, дільник, ділення, розділити  

-голова, головань, голівка, головастий 

 

Не є спільнокореневими слова рядка 
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+небо, піднебесся, небесний, піднебіння 

-хвала, хвалько,захвалити 

-шістдесят, шестикласник, шестигодинний 

-портфель, портативний, репортер 

-зима, озимина, зимівля 

 

Не мають закінчень усі слова рядка 

-Чернівці, Чилі, Перу, Сочі 

-наодинці, по-перше, гарно, перший  

-надміру, навесні, зима, беж  

-кенгуру, шимпанзе, нанду, жираф  

+хакі, весело, Сухумі, бюро 

 

Нульове закінчення мають усі слова рядка 

-кольрабі, колібрі, Чернівці, жайворонок 

-ведмідь, тигр, лев, цеце 

-ножиці, відро, Олексій, юнак 

-вирішувати, по-новому, ступінь, рушій 

+хлопець, солідарність, тінь, Василь 

 

Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку 

-всістися, повечеряти, миритися, жаліти 

-вечеряти, збагатити, поїсти, зав'язувати 

+обідати, дівувати, марширувати, поетизувати 

-пагорб, весело, посивіти, сивина 

 

Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку 

-балакун, водій, ласунка, прабабуся 

-монтер, суперобкладинка, зайченя, редакторський 

+навчання, боротьба, будівельник, вихователь 

-перекотиполе, семимильний, бригадирський, ручний 

 

Префіксальним способом утворені всі слова в рядку 

-хилитися, приборкувати, подорожник, порозумітися  

-сфотографувати, обійняти, підвальний, зачинити  

-випередити, намалювати, передпокій, пройдисвіт  

+прилетіти, прегарний, приклеїти, переставити 

 

Префіксальним способом утворені всі слова в рядку 

+сутінь, безнадія, пресмачний, пригорнути 

-нещастя, загривок, слухач, перегрітися 

-понаднормовий, бандурист, одинак, одвірок 

-закордон, прадід, кілочок, припасувати 

 

Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку 

-підосичник, опеньок, пришкільний, придорожній 

-приміський, пришвидшити, співучасть, долити  
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+виблискувати, пожвавити, перелісок, надвечір'я  

-горілиць, покарати, надвечір'я, підгір'я 

 

Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку 

+знеболити, збагатити, видолинок, одвірок 

-передмістя, присадибний, переробити, перепрошувати  

-знеболювальний, переписувати, зіпсувати, зчіплювати  

-знешкодити, прибиральник, підсніжник, пожежник 

 

Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку 

+вибір, синь, переклад, неук 

-золотий, прокіс, захист, мудрість 

-міць, липень, добір, синява 

-поросль, кримінал, відріз, паморозь 

 

Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку 

-хода, мокрінь, скрип, пісня 

-спів, гуркіт, споруда, суддя 

+молодь, вибір, вигук, вибрик 

-відмова, прикраса, колосся, примара 

 

Способом складання утворені всі слова в рядку 

-фотовиставка, телеміст, півовал, без'ядерний 

-хлібопекарня, сміттєпровід, екс-президент, одинадцять  

+краєвид, землетрус, семиповерховий, всюдихід  

-космонавт, астронавтика, кіборг, робот 

 

Способом складання утворені всі слова в рядку  

-конов'язь, двохкімнатний, Ужгород, переїзд  

+водограй, чорнослив,аеропорт, хвилеріз  

-очевидний, свинопас, суперклей, перехід  

-чорнозем, багатозначний, перемир'я, зроду-віку 
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Усі іменники є власними назвами в рядку 

-Чернівці, Карпати, Анди, американці 

-Русь, Галлія, Рим, імперія 

+Дністер, Дніпро, Ворскла, Волга 

-цукерки «Білочка», зефір у шоколаді, «Пташине молоко» 

-торт, пломбір, «Наполеон», безе 

 

Усі іменники є власними назвами в рядку 

-«Заповіт», заповіт, тестамент, дарча  

+«Климко», «Інститутка», «Лось», «Олень Август»  

-Сірко, Бровко, Гавчик, собака  

-Мурчик, Рябчик, Сніжинка, кошеня  

-Лиска, Зірка, Красуля, корова 

 

Усі іменники є загальними назвами в рядку 

-гора, пагорб, підгір'я, Покуття 

-«Барбарис», барбарис, «Білочка», білочка 

-море Лаптєвих, море Баффіна, море Лінкольна, море Космонавтів 

-волиняни, Волинь, Поділля, хмельничани 

+ріка, море, озеро, водойма 

 

Усі іменники є загальними назвами в рядку 

-піднебесся, прибережжя, Межигір'я, підніжжя 

зірка, Альтаїр, Альдебаран, Антарес 

+пуща, мис, озеро, пік 

-пік Шота Руставелі, Еверест, вершина, гора 

-Водолій, Овен, Діва, сузір'я 

 

Усі іменники є назвами істот у рядку 

-кінь, кіннота, кіннотник, конка 

-етнос, народ, народність, національність 

-лялька, матрьошка, м'яч, дзиґа 

-Зевс, Перун, Будда, вірування 

+людина, дитина, жінка, чоловік 

 

Усі іменники с назвами істот у рядку 

+комар, ведмідь, синиця, лялька  

-вовк, хлопець, мрець, студентство 

-народ, жіноцтво, лицар, юнак 

-воля, пісня, козацтво, козак  

-хліб, пряник, Колобок, батон 

 

Усі іменники є назвами неістот у рядку 

-комаха, тварина, вірус, бактерія 

-біологія, зоологія, ботаніка, вірусолог 

-альбом, пензлик, фарба, художник 

-ковзани, лижі, санки, спортсмен 
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+мистецтво, жіноцтво, вояцтво, шкільництво 

 

Усі іменники є назвами неістот у рядку 

-марципан, мигдаль, колібрі, льодяник  

-шимпанзе, банан, мартишка, мавпа  

-молоко, сметана, кефір, корова  

+компанія, група, угруповання, ватага  

-ліс, дерево, кущ, ведмідь 

 

До чоловічого роду належать усі іменники рядка 

-Токіо, ступінь, Оріноко, салямі 

+кір, розпродаж, дріб, Огайо (штат)  

-амплуа, ООН, кенгуру, міль  

-розкіш, поні, вуаль, кольє  

-ступінь, путь, тюль, жаль 

 

До чоловічого роду належать усі іменники рядка 

+Сибір, перекис, аташе, фламінго 

-путь, тюль, біль, полин 

-салямі, журі, шампунь, НЛО 

-рояль, жаль, бароко, інтермецо 

-кенгуру, широчінь, ЕОМ, шампунь 

 

До жіночого роду належать усі іменники рядка 

-купіль, соло, міль, Чилі 

-купіль, лідер, Фудзіяма, інженер 

-соло, мадам, цеце, міледі  

-Умань, зала, СДПУ, доцент  

+розкіш, зелень, місіс, приязнь 

 

До жіночого роду належать усі іменники рядка 

-Монако, зала, Тбілісі, івасі 

+ООН, вуаль, мадам, путь 

-Онтаріо, леді, СБУ, салямі 

-Хокайдо, хачапурі, людина, особа 

-гуаш, УПА, ООН, лібрето 

 

До середнього роду належать усі іменники рядка 

+Онтаріо (озеро), Баку, паливо, таксі 

-Чилі, алое, нетто, збіжжя  

-Міссісіпі, брутто, піддашшя, ягня  

-акварель, корито, депо, лібрето  

-шосе, світло, цеце, батько 

 

До середнього роду належать усі іменники рядка 

-дзеркало, івасі, цунамі, Ай-Петрі 

+тире, меню, дитя, трюмо  
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-ескімо, Марокко, Сочі, ЗУНР  

-авеню, решето, купе, цеце  

-кредо, таксі, окапі, поні 

 

До спільного роду належать усі іменники рядка 

-роззява, ботанік, зайда, знайда 

-сирота, кенгуру, лікар, одоробло  

-сусіда, кіннота, гайвороння, стиляга  

-бібліотекар, каліка, ненажера, замурза  

+сіромаха, базіка, незграба, заїка 

 

До спільного роду належать усі іменники рядка 

+нечупара, невдаха, листоноша, соня 

-доцент, інженер, секретар, нікчема  

-солдат, Дюма, шимпанзе, староста  

-сорока, професор, білоручка, підлиза  

-лікар, плакса, перукар, листоноша 

 

Форми однини та множини мають усі іменники рядка 

-Полісся, киянин, кріпак, кріпацтво 

-добро, вчитель, стежка, ліс  

+князь, рушниця, село, стілець  

-золото, ніжність, каблучка, млин  

-пролісок, бджола, прислів'я, учитель 

 

Форми однини та множини мають усі іменники рядка 

-предмет, ненависть, збіжжя, капуста 

+хата, стіл, берег, береза  

-космос, папір, дріжджі, лікар  

-струна,камінь, вареник,волосся  

-шорти, плечі, руки, очі 

 

Форми однини та множини мають усі іменники рядка 

+сідло, заєць, колосок, народ 

-Всесвіт, кіно, людина, ринва  

-студентство, дитина, книжка, клас  

-мідь, радість, завод, факультет  

-джинси, волошка, мак, чобіт 

 

Форми однини та множини мають усі іменники рядка 

-друг, дружба, товариство, подруга 

-сметана, вершки, склянка, каструля 

-голуб, зошит, війна, колосся 

+ешелон, кінь, метр, паркан 

-мандри, ревнощі, близнюк, пацієнт 

 

Форму лише однини мають усі іменники рядка 
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+егоїзм, Львів, чужина, молоко 

-дзеркало, дерево, космос, слово  

-музика, будинок, далеч, мати  

-селище, острів, гора, кіннота  

-соняшник, піжмурки, трон, радість 

 

Форму лише однини мають усі іменники рядка 

-кіт, виделка, тарілка, комашня 

-комаха, штани, миша, книга  

+кобзарство, Київ, сіно, кохання  

-Кордильєри,ворота, нога, ніж  

-лижі, санки, кохання, любов 

 

Форму лише множини мають усі іменники рядка 

+двері, сходи, ночви, недоїдки 

-граблі, сани, ковзани, Онтаріо  

-ваги, вила, шори, Тбілісі 

-ноші, макарони, Міссурі, Міссісіпі  

-Чернівці, Лубни, пахощі, чоботи 

 

Форму лише множини мають усі іменники рядка 

-цимбали, висівки, перегони, юнацтво 

-канікули, волосся, малина, сутінки  

+обжинки, гроші, надра, помиї  

-джунглі, штани, заручини, коломийки  

-двері, граблі, аліменти, вікна 

 

У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка 

+ансамбль, Буг, Сибір, сніг 

-гнів, автобус, вальс, сум 

-футбол, гектар, фольклор, роман 

-зошит, ураган, Амур, хокей 

-вальс, центнер, інститут, університет 

 

У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка 

-кілограм, Дон, фокстрот, Кавказ 

+дощ, біль, сюжет, шовк 

-дуб, вітер, жаль, мішок 

-понеділок, оркестр, полк, народ 

-відсоток, міст, будинок, розрив 

 

У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка 

-вокзал, жираф, патріарх, ерудит 

+материк, медик, тигр, прямокутник  

-водоспад, егоїст, атом, вересень  

-переліг. Острог, мікроб, вечір  

-понеділок, Дунай, десяток, атлас 
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У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка 

-театр, електрон, перпендикуляр, мороз 

-краєвид, овес, ведмідь, комп'ютер  

+Берлін, прапор, підручник, кілограм  

-барометр, рейс, цирк, задум  

-катод, конус, радіус, порох 

 

У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) / -у(-ю) залежно від значення чи 

наголосу мають усі іменники ч. р. рядка 

-Єгипет, Петербург, прибуток, ремонт 

+паркан, міст, пліт, термін 

-гіпс, міф, біль, галас 

-аврал, фейлетон, нарис, Афганістан  

-ручай, колектив, том, рай  

 

У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) / -у(-ю) залежно від значення чи 

наголосу мають усі іменники рядка 

+плід, предмет, листопад, буряк 

-Єнісей, випадок, хист, конфлікт 

-кодекс, загал, долар, мільйон 

-міраж, іменник, штаб, рід  

-шків, гіпс, реманент, мільйон 

 

В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка 

-абзац, проводир, ківш, плащ 

+сухар, шахтар, зброяр, володар  

-долар, вчитель, м'яч, спокій  

-ювіляр, Дарвін, Київ, гусляр  

-Леннон, край, бджоляр, кресляр 

 

В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка 

+господар, панцир, перукар, лікар 

-хабар, стовбур, борщ, ювіляр  

-шарж, муляр, лицар, цілитель 

-урожай, санітар, друкар, приятель  

-гончар, шахтар, зброяр, дояр 

 

У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р. рядка 

-робітник, Черемош, Харків, боєць 

+чумак, пасажир, хлопець, жнець  

-Віталій, жебрак, край, лікар 

-розмай. Олег, кравець, реформатор  

-Степан, козак, хлопець, тато 

 

У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р, рядка 

-ударник, голуб, Степан, Гриць 
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-професор, синок, Євген, швець  

+маляр, школяр, Довбуш, Київ 

-брат, батько, доброволець, Люблін  

-гусляр, Тиміш, друг, Гриць 

 

У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка 

+добродій, коваль, мудрець, учень 

-глядач, кулінар, лікар, наглядач  

-кочегар, Богданчик, женчик, столяр  

-полковник, майор, генерал, прапорщик  

-лікар, Джек, Богдан, край 

 

У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка 

-гончар,оленяр, хлопець, офіцер 

-ювіляр, Павло, лицар, товариш  

+гармаш, полковник, герой, Арсеній  

-боєць, Олексій, Роман, край  

-Валерій, Андрій, Остап, Тарас 

 

Правильно утворено всі форми родового відмінка множини іменників у рядку 

+мишей, статей, дітей, шайб 

-собаків, столів, мітел, свиней  

-війн, суддей, суконь, кухнь  

-бур, ігор, поверхнь, свинів  

-конів, арк, синів, дочок 

 

Правильно утворено всі форми родового відмінка множини іменників у рядку 

+книжок, тонн, шабель, лазень 

-шкарпегків, пальм, догм, панчохів  

-грузинів, громадянів, селянів, болгарів  

-паперів, арфів, паннів, старостів  

-кульок, сукнів, легенів, долонів 

 

Правильно утворено всі форми кличного відмінка іменників у рядку 

-Олеже, робітницю, площе, учителю 

-товаришу, курча, майстру, Василю  

-Петре, Дмитре, Богдану, Степану  

-Лікаре. кобзарю, шахтарю, школяре  

+Ігорю, Кирилу, Сергію, Володимире 

 

Правильно утворено всі форми кличного відмінка іменників у рядку 

-батьку, сине, Віталію, місяце 

-слухаче, глядаче, виборцю, погоничу  

-сторожу, маляру, гусляре, голубе  

-лейтенанте, майоре, генералу, полковнику  

+соколе, хлопче, женче, бійцю 
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Виділений у реченні «Надходить світанок яскравий, і зоряна рання сівба росою 

впадає на «тра¬ви» іменник ужитий у 

-родовому відмінку однини  

+знахідному відмінку множини  

-називному відмінку множини  

-місцевому відмінку множини 

 

Виділений у реченні «Сонце ніби знехотя йшло на «відпочинок» іменник ужитий у 

-називному відмінку однини  

-знахідному відмінку множини  

+знахідному відмінку однини  

-місцевому відмінку однини 

 

Невідмінюваними є всі іменники рядка 

-кава, Гвантанамо, Бразиліа, Бразилія 

-Панама, Чилі, Перу, Гондурас 

+Сулавесі, Тбілісі, Міссісіпі, Міссурі  

-Окінава, Хонсю, Токіо, Кіото 

 

Невідмінюваними є всі іменники рядка 

+журі, кашпо, шимпанзе, какаду 

-пальто, відро, кіно, стегно 

-амплуа, авокадо, веретено, Туапсе 

-фойє, Гете, резюме, вікно 

 

Невідмінюваними є всі іменники рядка 

-Онтаріо, лібрето, кіно, решето 

+тире, трюмо, Шоу, таксі  

-фрау, пальто, авто, жабо  

-Борнео, Нікарагуа, Хіросіма, Нагасакі 

 

Невідмінюваними є всі іменники рядка 

-Казанова, Каліостро, мадемуазель, місіс  

-мадам, месьє, ООН, Куросава  

-Чарджоу, меню, тістечко, міледі  

+бра, ЮНЕСКО, мінздоров'я, євро 

 

Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку 

-Дементієвич, Владиславівна, Григорович, Аркадійович  

+Євгенівна, Орестівна, Назарович, Олегівна  

-Сергіївна, Святославич, Андрійович, Борисівна  

-Матвієвич, Авксентійович, Антонівна, Артемійович 

 

Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку 

+Ілліч, Валерійович, Васильович, Григорівна 

-Яковлевич, Романович, Юріївна, Савівна 

-Ігорівна, Валентиновна, Миколайович, Тадейович 
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-Ярославна, Анатолієвна, Володимирівна, Луківна 

 

Якісними є всі прикметники рядка 

-книжковий, мудрий, розумний, інтелігентний 

+хоробрий, сміливий, відважний, безстрашний 

-комп'ютерний, складний, дрібний, великий 

-добірний, сортовий, пшеничний, смачний 

-східний, західний, високий, низький 

 

Якісними є всі прикметники рядка 

+теплий,легкий,вузький, далекий 

-рідний, світлий, батьків, розумний 

-джерельний,чистий, холодний, прозорий 

-ранній, пізній, завтрашній, близький 

-дужий, чорненький, сосновий, білий 

 

Відносними є всі прикметники рядка 

-здібний учень, міський трамвай, друкарський верстат 

-чоловічий костюм, чоловічий вчинок, чоловіче кіно 

-ялинкова прикраса, поганий настрій, здобне тісто 

+шкільна перерва, картинна галерея, пшоняна каша 

 

Відносними є всі прикметники рядка 

-математичний знак, сиве волосся, джерельна вода 

+дерев'яна рама, солом'яна іграшка, осінній день 

-лебедина вірність, кам'яна хата, заяча шуба 

-мідний казан, літня спека, материна сукня 

 

Присвійними є всі прикметники рядка 

+орлине гніздо, заяча нора, ведмежий барліг  

-орлиний зір, заячий характер, ведмежа послуга  

-батькова хата, золота каблучка, сталевий трос  

-батьківський погляд, золоте серце, сталева натура 

 

Присвійними є всі прикметники рядка 

+крокодилячі зуби, вдовин син, Франкове слово 

-шоферова краватка, студентський квиток, дідусів фотоапарат 

-овечий сир, крокодилячі сльози, вовча здобич 

-вишневе варення, Сергієві речі, мамина подушка 

 

Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

-сліпий, приємний, синій, гучний 

+красивий, м'який, високий, глибокий  

-глухий, чорний, товстий, цікавий  

-білуватий, лисячий,надзвичайний 

 

Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 
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+далекий, пізній, молодий, гарний 

-срібний, могутній, швидкий, дорослий 

-гарячий, синій, золотий, сухий 

-крижаний, маленький, зручний, важливий 

 

Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні  

-Жінка мала якнайскромніший вигляд.  

+Хома там самий активніший.  

-Найдорожчий кришталь стояв у Марії в серванті. 

-Найвища у світі трава — бамбук. 

 

Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні 

+Моя сукня бордовіша за твою. 

-Вітчим став для неї найближчою людиною. 

-Вітер сьогодні більш холодний. 

-Гетьман і Шрам повернулись ще веселіші. 

 

Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку 

-більшіший, вологіший, відоміший, сліпіший 

-прекрасніший, трохи маленький, допитливіший, нижчий  

+дотепніший, грамотніший, менш дорослий, більш високий  

-світліший, хворіший, готовіший, більш чистіший 

 

Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку 

+дужчий, гірший, добріший, біліший 

-більш старший, миліший, дорожчий, білявенький  

-зеленкуватіший, гарніший, більш людяний, вищий  

-більш гірший, лисіший, менш зручний, товщий 

 

Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку 

+якнаймудріший, най необхідніший, найбільш милий, щонайшвидший 

-самий досконалий літак, дорожчий від усіх, найбільш темніший, найживіший 

-самий сміливий, найменш лисий, якнайпрекрасніший, найгірший 

-найпремудріший, найменш кривіший, самий економний, щонайкрутіший 

 

Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку 

-нездоланний, особливо корисний, трохи вузький, темнуватий 

+найсмішніший, найгірший, найбільш темний, щонайвищий 

-вкрай потрібний, золотавий, найбільш мудріший, архіважливий 

-найдосконаліший, самий найхолодніший, якнайдорожчий від усіх, найбілявіший 

 

За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка 

+кварц..вий, шовк..вий, дощ..вий, гроз..вий 

-емал..вий, мед..вий, криштал..вий, казк..вий  

-значенн..вий, плащ..вий, груш..вий, калин..вий  

-вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, нуль..вий 
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За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка 

-ситц..вий, бой..вий, алюміні..вий, служб..вий 

-святк..вий, грош..вий, фінанси..вий, липн..вий  

+реч..вий, палац..вий, гранат..вий, вечор..вий  

-кільц..вий, калач..вий, матч..вий, взірц..вий 

 

За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка 

-калин..вий, ситц..вий, бяз..вий, фланел..вий 

+калі..вий, натрі..вий, марганц..вий, кінц..вий  

-хвост..вий, пальц..вий, вінц..вий, торц..вий 

-гачк..вий, сонц..вий, жовтн..вий, песц..вий 

 

За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка 

+липн..вий, груш..вий, плюш..вий, стронці..вий 

-берез..вий, березн..вий, взутт..вий, план..вий  

-звук..вий, емал..вий, мебл..вий, полудн..вий  

-центр..вий, стат..вий, обруч..вий, магні..вий 

 

Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка 

-пшеничн..й, передн..й, більш..й, дружн..й 

-срібн..й, пекуч..й, самотн..й, родинн..й 

-шкільн..й, дорожн..й, голодн..й, нижн..й 

+сторони..й, братн..й, художн..й, придорожн..й 

 

Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка 

-нижч..й, подорожн..й, ран..й, вищ..й 

+середи..й, матірн..й, вчорашн..й, безкрайн..й  

-чарівн..й, трикутн..й, стародавн..й, потужн..й  

-крайн..й, середи..й, сімейн..й, торішн..й 

 

Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка 

+тотожн..й, природи..й, народн..й, тямущ..й 

-безладн..й, старш..й, ближн..й, безробітн..й 

-модн..й, хатн..й, сір..й, західн..й 

-порожній, торішн..й, заможн..й, майстерн..й 

 

Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка 

+винн..й, тотожн..й, модн..й, висок..й 

-незабутн..й, східн..й, колонн..й, навчальн..й 

-будн..й, середи..й, рад..й, гірк..й 

-повнолітній, повнолиц..й, п'ятирічн..й, довічн..й 

 

Усі слова є числівниками в рядку 

-один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга 

+чотири, десять, п'ять, шість, вісім 

-два, двоє, двійко, двійка, дванадцять 

-три, трійка, троє, тринадцять, тридцять 
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-п'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятеро, п'ятнадцять 

 

Усі слова є числівниками в рядку 

-трійка, три, тричі, тридцять 

-двадцятеро, двадцять, двадцятий, двадцятка 

-по-перше, одиничний, перший, одинадцять 

-двійко, два, десятка, десяток 

+триста п'ятдесят п'ятий, нуль цілих одна десята, десятеро, двісті 

 

Числівник ужито в реченні 

-Козацька сотня розтанула в пітьмі. 

+У спартакіаді взяли участь сто учнів. 

-З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут. 

-Четвірка друзів вирушила в мандри. 

-На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук. 

 

 

Числівник ужито в реченні 

-Пролітають дорогі іномарки — я на них нуль уваги. 

+Лексичний запас людини, яка багато читає, — близько восьми тисяч слів. 

-Мільйонам треба світла, волі, треба знати, як їх добиваться. 

-Слон у цирку артист, він об'їздив сотню міст: Львів, Житомир, Яготин, Краків, 

Умань, Чигирин.  

-На варті стояло двоє. 

 

Усі числівники — кількісні в рядку 

-тринадцять, п'ятий, двадцять вісім 

-п'ятсот тридцять, сорок вісім, сімнадцятий  

-дев'ять тисяч, сімдесятий, чотириста  

-сто другий, вісімдесят, тринадцять  

+двадцять, вісімсот два, одна третя 

 

Усі числівники — власне кількісні (цілі числа) в рядку 

+триста, п'ятсот шість, один, тисяча 

-тисячний, двоє, триста одинадцять, п'ять шостих  

-чотирнадцять, вісім, п'ятсот сорок два, семеро  

-п'ять десятих, двоє, двісті сімдесят, три  

-четвертий, десять сотих, чотирнадцятеро, сотий 

 

Усі числівники — дробові в рядку 

-півтора, сто, півтораста, двісті 

-дві цілі й п'ять шостих, чотири восьмі, п'ятнадцятеро, півтори 

-дев'ять десятих, дві сьомі, одна двадцята, обидва 

-чотири треті, шість восьмих, семеро, третій 

+п'ять цілих і сім десятих, дві треті, сім сотих, одна тисячна 

 

Усі числівники — збірні в рядку 
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-троє, четверо, восьмий, восьмеро 

-десятеро, десятий, дванадцятеро, двадцять третій 

-шістнадцятеро, п'ятеро, дев'ятеро, дев'ять 

-шістнадцятеро, вісімнадцятеро, дванадцятеро, сорок сім 

+двоє, шестеро, одинадцятеро, тридцятеро 

 

Усі слова — порядкові числівники в рядку 

-двохсотий, сороковий, триповерховий, п'ятиярусний 

-четвертий, дворічний, другий, тридцять восьмий 

-п'ятнадцятий, тридцятий, мільйонний, восьмитомний 

-перший, другий, другорядний, половинний 

+двісті сорок другий, п'ятитисячний, сорок сьомий, третій 

 

Усі числівники — складні в рядку 

-тридцять, п'ятсот, чотириста, дев'ятнадцять 

-дев'яносто шість, дванадцять, тридцять п'ять, один 

-сорок вісім, сімдесят два, одинадцять, двісті вісім 

+шістсот, дев'яносто, п'ятдесят, триста 

-триста сорок вісім, п'ятдесят шість, шістсот, двісті 

 

Усі числівники — складені в рядку 

-шістнадцять, вісімнадцятирічний, триста, вісімсот  

-сім восьмих, п'ятисотий, сімдесят, три чверті  

-шістдесят, дев'ятсот, чотириста, сімнадцять 

+двадцять п'ять, три тисячі, сто один, двадцять два  

-одна друга, чотирнадцять, сімнадцятеро, вісімсот 

 

Усі числівники записані правильно в рядку 

-восьмастами дев'ятьома, шістдесятьом сімом 

-п'ятдесятьома сімома, тисяча семисотий 

+вісьмастами шістдесятьма чотирма, ста сорока сімома 

-чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма 

-трьомастами сорок шістьма, тисячою 

 

Усі числівники записані правильно в рядку 

-двомастами сорока, чотирмастами шістидесяти восьми 

-сімдесятьома сімома, тисячу дев'ятий 

+семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний 

-чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма 

-трьомастами сорок шістьма, тисячою 

 

Усі числівники відмінюються однаково в рядку 

-тридцять, сорок, дев'яносто, сімдесят 

-одинадцять, вісімдесят, вісімсот, двадцять  

-сто, триста, п'ятсот, дев'ятсот  

-нуль, тисяча, мільйон, мільярд  

+п'ять, двадцять, сім, тридцять 
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Лише друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка 

+п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят 

-триста, шістнадцять, чотириста, дев'яносто 

-двісті, п'ятдесят, вісімсот, п'ятсот 

-вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять 

 

Обидві частини відмінюється в усіх числівниках рядка 

-дев'яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят 

+двісті, триста, чотириста, п'ятсот  

-чотириста, п'ятдесят, триста, сімсот  

-двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот 

 

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в 

рядку 

+п'ятидесяти, п'ятдесятьом, п'ятдесятьма, на п'ятдесятьох 

-п'ятисот, п'ятистам, п'ятьмастами, на п'ятистах  

-трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах  

-дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами, на дев'ятистах 

 

Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в 

рядку 

-вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох 

-шести, шістьом, шістьома, на шістьох 

+восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах 

-дев'яноста, дев'яноста, дев'яноста, на дев'яноста 

 

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

-шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев'ятьох, сорока п'ятьом 

+семисот восьми десятьох вісьмох, стам двом, семидесяти  

-шістдесяти сімом, ста п'ятдесяти двох, шістнадцятьома  

-вісьмома, восьмистам дев’яноста дев’ятьом, сімдесяти 

 

Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

+п'ятистами шестидесятьма вісьмома, п'ятьома, дев'яносто вісьмох 

-п'ятдесят трьох, сорока восьми, дев'ятисот дев'яноста п'яти 

-сімома, дев'ятьома, десятьма 

-семистам тридцятьом сімом, п'ятдесяти чотирьох, п'ятнадцятьома 

 

Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

+вісім відсотків 

-чотири очки  

-півтора рази  

-тридцять чотири грибів 

 

Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

-триста п'ятдесят грами 
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-тисяча раз 

-півтораста тонни 

+півтора кубометра 

 

Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку 

-п'ятеро учнів, шестеро цуценят 

-двоє санчат, семеро ножиць  

+семеро книжок, троє дівчат  

-двоє колготок, восьмеро слонів 

 

Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку 

+дев'ятеро громадян, четверо тарілок 

-двадцятеро бійців, семеро спортсменів  

-шістнадцятеро горобців, троє депутатів  

-двоє штанів, п'ятеро киян 
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Усі займенники особові в рядку 

-казна-що, чого, я, їх 

-він, йому, кожний, дещо  

-ми, з тобою, наш, дехто  

-мене, хтось, твій, ми  

+Д нами, вона, нею, ними 

 

Усі займенники особові в рядку 

+вас, мною, нам, їм 

-усього, тобі, собою, з нею  

-ніскільки, йому, нами, вам  

-їй, себе, абичого, йому  

-чийого, комусь, нам, тобою 

 

Усі займенники присвійні в рядку 

-оцей, твій, мій, її 

-нашим, вашого, їхнім, такий  

+який, твій, вашого, наш  

-нічий, його, твій, нашим  

-нічий, свій, чий, їхній  

 

Усі займенники присвійні в рядку 

-чиїх, твоїх, моїх, ваших 

-твій, мій, наш, чий 

-цей, той, твій, його 

-такий, цієї, вашої, їхньої 

+моїм, твоїм, нашим, вашим 

 

Усі займенники означальні в рядку 

+весь, всякий, кожний, інший 

-інший, моєї, нашим, котрий  

-самий, який, себе, самий  

-всякого, жодний, самого, твій  

-нічий, ніякий, всякий, інший 

 

Усі займенники означальні в рядку 

-такий, жодний, весь, всякий 

-нічий, ваш, кожен, весь  

+всякий, інший, сам, самий  

-наш, свій, жодний, інший  

-нічий, кожен, жоден, весь 

 

Усі займенники питально-відносні в рядку 

-себе, який, чий, котрий 

+який, чий, котрий, скільки  

-отой, цей, оцей, котрий  

-хто, весь, всякий, кожний  
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-ніхто, ніщо, хто, що 

 

Усі займенники питально-відносні в рядку 

+хто, що, який, чий 

-мій, твій, котрий, скільки  

-ваш, наш, який, чий  

-дещо, хтось, чий, котрий  

-що, який, чий, хто-небудь 

 

Усі займенники заперечні в рядку 

-він, вона, воно, ніхто 

+нікого, нічим, ніякого, нічиїм  

-хто, що, який, ніякий  

-ніщо, ніякий, нічий, такий  

-хто, що, який, який-небудь 

 

Усі займенники заперечні в рядку 

-ніхто, дехто, дещо, хтось 

-який, ніякий, чий, нічий 

-ніхто, ніщо, ніякий, оцей 

+нічиїм, ніякого, ні з ким, ні на що 

-ніхто, ніщо, абихто, абиякий 

 

Усі займенники вказівні в рядку 

-хто-небудь, який-небудь, казна-що, той 

+стільки, той, цей, такий 

-отакий, сей, всякий, кожний 

-стільки, отой, отакий, нічий 

-стільком, таким, цій, хто-небудь 

 

Усі займенники вказівні в рядку 

+той, цей, такий, сей 

-отакий, стільки, хтось, хто-небудь 

-такий, отакий, сей, скільки 

-той, отой, цей, їхній 

-дещо, хтось, хто-небудь, такий 

 

Усі займенники неозначені в рядку 

+дехто, дещо, хтось, хто-небудь 

-хто, що, дехто, дещо 

-деким, дечим, хто-небудь, жоден 

-казна-що, абиякий, самий, який-небудь 

-ніхто, дехто, ніщо, ніякий 

 

Усі займенники неозначені в рядку 

-ніхто, дехто, ніщо, хтось 

-хто, що, який, бозна-який 
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+когось, ким-небудь, якого-небудь, казна-чим 

-ніхто, ніщо, ніякий, якийсь 

-той, отой, цей, бозна-який 

 

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку 

+чого/небудь, хтозна/що, будь/який, казна/хто 

-де/кому, аби/хто, де/кому, якого/небудь  

-казна/чим, ні/якому, аби/когось, ні/чим  

-хтозна/чому, аби/якому, який/небудь, який/сь  

-аби/чому, ні/який, хтозна/що, що/небудь 

 

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку 

-де/хто, аби/який, що/сь, будь/хто 

-аби/хто, хтозна/що, ні/що, ні/який 

-ні/який, ні/чийого, аби/яким, аби/хто 

+бозна/кому, будь/хто, казна/чого, що/небудь 

-ні/який, ні/чийого, хтозна/яким, де/в/чому 

 

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку 

-який/небудь, будь/хто, аби/хто, бозна/чому 

+хтозна/кому, казна/чим, кому/небудь, чого/небудь  

-хтозна/чий, де/що, будь/що, ні/скільки  

-чий/небудь, ні/з/ким, будь/якого, де/котрий  

-казна/чий, бозна/що, аби/що, аби/кому 

 

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку 

-будь/у/кого, казна/чим, що/небудь, аби/чому 

-бозна/який, аби/чий, хтозна/чийому, чого/небудь  

+хтозна/хто, бозна/який, будь/що, казна/чому  

-ні/на/кого, де/чому, будь/кого, казна/чому  

-аби/яким, де/чому, аби/кого, будь/кому 

 

Усі займенники слід писати разом у рядку 

+аби/когось, ні/чим, ні/якому, де/чому 

-ні/перед/ким, аби/хто, де/кому, де/котрий  

-ні/хто, чого/небудь, ні/що, де/кого  

-хтозна/кому, ні/чого, де/що, ні/який  

-де/котрий, хтозна/чий, де/чому, ні/з/ким 

 

Усі займенники слід писати разом у рядку 

-аби/хто, де/кому, якого/небудь, де/в/кого 

+де/що, де/чому, де/який, аби/хто 

-казна/якому, аби/що, де/кого, ні/що 

-будь/якого, аби/чий, ні/перед/ким, ні/хто 

-аби/що, казна/що, де/чиїх, кимо/сь 

 

Усі займенники слід писати разом у рядку 
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-хтозна/який, ні/стільки, ні/якого, де/щось 

-аби/що, будь/що, ні/чий, ні/кому 

+де/який, що/сь, ні/який, аби/хто 

-де/що, ні/скільки, де/який, хтозна/на/якому 

-ні/якого, де/яким, де/з/ким, аби/що 

 

Усі займенники слід писати разом у рядку 

-хтозна/в/кого, ні/хто, аби/який, де/що 

-ні/який, ні/в/кого, що/небудь, аби/чий  

-ні/що, будь/з/ким, ні/чиєю, казна/якого  

+ні/який, аби/що, що/сь, де/хто  

-аби/якому, хто/сь, ні/перед/ким, ні/який 

 

Усі займенники слід писати окремо в рядку  

-хто/сь, де/якого, аби/в/чому, бозна/чого  

-аби/хто, будь/на/кому, де/в/якому, будь/який  

-який/небудь, будь/з/яким, аби/що, хто/сь  

+ні/в/якому, аби/в/кого, хтозна/з/чим, де/з/ким  

-ні/чиїм, ні/що, ні/стільки, аби/з/ким  

 

Усі займенники слід писати окремо в рядку  

-аби/що, що/сь, який/небудь, хтозна/на/чому, хто/сь  

-де/в/кого, будь/що, чий/небудь, де/в/чому  

-хтозна/чого, аби/чим, хтозна/що, будь/на/кому  

-чий/сь, де/кому, аби/з/яким, де/який  

+будь/на/кому, аби/в/чому, казна/з/ким, будь/з/яким  

 

Усі займенники слід писати окремо в рядку  

+хтозна/з/ким, аби/в/кого, аби/з/чим, ні/в/кого  

-де/якого, аби/чому, ні/в/який, будь/який  

-якого/небудь, хтозна/перед/ким, будь/що, де/чому  

-аби/в/кого, будь/кого, аби/що, де/хто  

-ні/з/чого, бозна/на/чому, що/небудь  

 

Усі займенники слід писати окремо в рядку  

-ні/з/ким, бозна/в/кого, будь/чий, де/якому  

-хтозна/що, де/кому, ні/в/кого, аби/в/чому  

+ні/з/ким, хтозна/на/чому, ні/перед/ким. будь/в/кого  

-ні/що, аби/з/ким, де/в/якому, де/з/чим  

-будь/що, ні/в/кого, хтозна/який, ні/з/ким 

 

Дієсловами є всі слова рядка 

-запобігати, запобігання, перебіг, хворіти 

+хотіти, мріяти, сподіватися, надіятися 

-відлуння, лунати, відлунювати, відлунюватися 

-приниження, принижувати, тремтіти, дрож 
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Дієсловами є всі слова рядка 

+сидіти, лежати, стояти, ходити 

-працювати, приймання, біг, годувати 

-височіти, височінь, даленіти, віддаль 

-шкода, шкодувати, жаль, жаліти 

 

Формами дієслова є всі слова рядка 

+боротися, застелив би, застелений, сумуючи 

-розв'язую, виростатимуть, їж, біганина 

-читати, читав би, читаючи, читання 

-перемогти, переможно, переможений, перемагаючи 

 

Формами дієслова Є всі слова рядка 

-любити, люблячий, любов, улюблений 

+варити, наваривши, зварений, вари 

-показати, показано, показ, показання 

-хотіти, хочеш, хотів би, хоч 

 

У неозначеній формі всі дієслова рядка 

+визволити, розбігтися, знехтувати, відпороти  

-домагатися, роззброюватися, дихатиме, вручити  

-догоріти, спізниться, пили, досягати  

-відзначитися, визнати, явитися, побачаться 

 

У неозначеній формі всі дієслова рядка 

-нагромадити,знайти,знаходити,знайдено  

+озеленити, озеленяти, збагнути, забезпечити  

-долати, вдивлялись, благати, гоїть  

-боронити, белькотить, воркотіти, воркотати 

 

Неозначена форма дієслова є в реченні 

+Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать. 

-Шукай краси, добра шукай! Вони є все, вони є всюди. 

-Ходить мати в городі, і лащиться плюшевий песик. 

-Поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся — згадай мене, брате. 

 

Неозначена форма дієслова є в реченні 

-Осінь ходить, яблука золотить. 

+Ходімо краще вечеряти після такого труду. 

-Дихаємо на повні груди, прозираємо далі. 

-Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий... 

 

Усі дієслова належать до особових форм у рядку 

+співаєш, ворогують, малюю, воюватимеш 

-гнівались, мітингують, народжуватимеш, злюсь  

-летіла, жевріючи, смієшся, говорять  

-сплять, сидячи, змарнілий, витру 
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Усі дієслова належать до особових форм у рядку 

-оформляють, додаю, з'ясовуєш, бігти 

-сохнутиме, сподіваючись, залежатиму, одягайся  

+виступатиме, пишаюсь, нехтуєш, замалюємо  

-злякатись, спіймаєш, шануватимуть, старієте 

 

У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка 

-мерехтимо, травмуємо, ділюсь, проходжу 

-ризикує, рівняюсь, шукаю, рятуватимемо 

+мощу, кручу, сідатиму, насипатиму 

-звертаюсь, виростатимемо, лежу, відбудуємо 

 

У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка 

+жалію, пишу, мрію, пильнуватиму 

-зроблю, ліг, сидітимемо, видужуєш  

-журитимусь, встану, завадять, удариш  

-плачу, важить, підвожу, різатиму 

 

У фермі 1-ї особи множини всі дієслова рядка 

+усміхаємося, зупинимо, розмірковуємо, зупинятимемо  

-повідомлятимемо, вивчаємо, заклеюю, присвятите  

-роздумують, роблю, розважатимемо, вводимо  

-лунаємо, спускаю, проходимо, поділяємо 

 

У формі 1 -ї особи множини всі дієслова рядка 

+віритимемо, шепочемо, будемо знайомитись, перемагатимемо 

-зроблю, вчимось, хочемо, радіймо 

-завітаю, летімо, сидіть, стій 

-живемо, випишіть, намалюйте, готуємося 

 

У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка 

-говоріть, запиши, приготуєш, шануватимеш 

+співаєш, розтопиш, відповідай, прийдеш 

-оволодіватимеш, скачеш, ворушіться, командуватимете  

-зачекаєте, голубиш, розгладжуватимеш, догоджаєш 

 

У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка 

+сидиш, пишеш, читаєш, відповідаєш 

-робитимеш, зробите, малюватимете, вантажитимеш 

-сиди, сидіть, розповідайте, обґрунтуй 

-завітаєш, будеш рибалити, запізнишся, записуйте 

 

У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка 

+п'є, сидітиме, мовчатиме, кричить 

-ніс, сказала, фарбують, говорить 

-пектиме, прасуватиме, перуть, прибирала 
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-варить, миє, демонструє, презентують 

 

У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка 

-оспівують, відстежує, маринує, освітлюватиме  

-буде зміцнювати, роззброював, співає, диригує  

+грає, захоплюватиметься, снідає, народжуватиме  

-недочуває, зароблятиме, вирівнює, непокояться 

 

Усі дієслова доконаного виду в рядку 

-мовчать, бігти, з'їсти, дати 

+відстояти, умитися, підключитися, покохати  

-любити, зігріти, прочитати, віддати  

-відвідати, різати, кликати, полетіти 

 

Усі дієслова доконаного виду в рядку 

+виступити, зіпсувати, поснідати, написати  

-слугувати, підходити, зробити, стояти  

-впіймати, купатись, крутити, будувати  

-загартувати, співати, падати, горіти 

 

Усі дієслова недоконаного виду в рядку 

+навчатися, їсти, дозволяти, радити 

-схотіти, поважати, відповідати, могти  

-жити, прожити, поживати, заживати  

-мити, замивати, намивати, змити 

 

Усі дієслова недоконаного виду в рядку 

-сказати, розмовляти, балакати, теревенити  

+цвісти, працювати, шкодувати, говорити  

-поважати, вчити, вести, зберегти  

-летіти, пролітати, літати, вилетіти 

 

Усі дієслова дійсного способу в рядку 

+зробиш, казав, пишу, стоїте 

-читайте, ходить, вишиває, пече  

-ходімо, солимо, стереже, худну  

-заграєш, снідав би, говоримо, спиш 

 

Усі дієслова дійсного способу в рядку 

-схопимо, сподіваймось, творимо, кличеш  

-дізнаєшся, створив би, зуміймо  

+доповідаєш, існуєте, рахував, хвалитимеш  

-радіють, носитимеш, берімо, чарує 

 

Усі дієслова наказового способу в рядку 

-борімося, боріться, поборете, борись 

+наносіть, перемелюйте, зрубай, побродімо  
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-гомониш, не гаймо, загориться, налий  

-купіть, поводимось, верти, зумій 

 

Усі дієслова наказового способу в рядку 

-засіймо, розтопи, почепіть, оселяться 

-перебіжимо, славмо, подої, заплач 

+дихайте, любімо, почисти, спечіть 

-стався, фарбуйте, приховаймо, прикрашають 

 

Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку 

-допоможете 

-хай працюймо 

-радіємо 

+підготуйтесь 

 

Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку 

-пішли 

+вивчаймо  

-зрізаємо  

-давай поговоримо 

 

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку 

-ходімо 

+пішли 

-йди 

-хай ідуть 

 

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку 

+зустрічаємо 

-зустрічаймо 

-зустрічай 

-хай зустрічають 

 

Усі дієслова умовного способу в рядку 

+зробив би, написав би, заробила б, сиділи б 

-побудували, заробили, сиділи, казали б 

-нехай пишуть, несли б, проспівали б, ремонтували 

-врятуймо, відвідали, заграли б, впіймало б 

 

Усі дієслова умовного способу в рядку 

-сіли б, почистив би, нехай оглянуть, здайте 

-зачинили б, смикни, відшукайте, прилетів би 

+їв би, оглянули б, розповіла б, приніс би 

-привітала б, розчесалась, вивчали б, відремонтуйте 

 

Усі дієслова теперішнього часу в рядку 

-спалахнули, виконають, уявляю, дивишся  
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+купують, ллю, співаєш, оголошуєте  

-принесуть, відчуватимуть, подаруємо, переписав  

-зафарбовую, нагородили, виростив, торкнеться 

 

Усі дієслова теперішнього часу в рядку 

+відчувають, чистиш, чують, беремо 

-тріснули, почистять, саджають, збудувала  

-вечеряли, снідатимуть, біжить, стій  

-сидять, напише, поверне, отримає 

 

Усі дієслова минулого часу в рядку 

+обговорили, поніс, підглянула, випив 

-став, гримала, пік, виконує 

-списали, співав, занесу, кричать 

-жартував, оголосили, накрило, врятує 

 

Усі дієслова минулого часу в рядку 

+косив, взяла, стало, зігрівалися 

-перекинули,перекидали, кидали, кинуть 

-вилікували, вилікують, лікували, долікувалися 

-почув, здали, викликала, скакатимуть 

 

Усі дієслова майбутнього часу в рядку 

-перебіг, зраджував, замінимо, перестрибнеш  

-зрубаєте, запитала, стрибаю, вивчите  

+візьмеш, в'янутиме, будуть панувати, уникнуть  

-вирішиш, стежитимуть, орють, повідомлю 

 

Усі дієслова майбутнього часу в рядку 

+винесуть, знайде, купить, вивчатимуть  

-відпочинуть, відпочивають, відпочила, відпочиваю  

-розвидняється, виспалися, зазнав, повечеряють  

-снідатимуть, співають, робитимуть, прийде 

 

Дієслово майбутнього часу є в реченні 

-Скрізь розноситься тепло раннього літнього ранку. 

+3 першим теплим промінням сонця пташки повернуться до нас. 

-Стара черешня росте за хатою. 

-Буйно цвітуть рожі край вікна. 

 

Дієслово майбутнього часу є в реченні 

+Ні, на хвилях морських не залишиш сліду, на воді не проореш тривкої межі.  

-Ходить мати в городі. І лащиться плюшевий песик. 

-Синиці голос-голосок один не збляк, один не змок, голками сиплеться сухими.  

-Тихий вечір погожий мені серце тривожить. 

 

Дієслово минулого часу є в реченні 
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+Пізно я повертався додому, сідав на ґанку порожнього дому і дивився в ніч.  

-Шануй у хлібові свою і чужу працю!  

-Вона не боїться, що в морі загине.  

-Не гріє сонце на чужині. 

 

Дієслово минулого часу є в реченні 

-Ви потихеньку йтимете і милуватиметесь чудесними краєвидами... 

+Школярі незчулися, коли вдарив дзвоник. 

-Лови летючу мить життя! Чаруй, хмілій, впивайся! 

-У затоці, вкритій лататтям, вас зустрічатиме сіра чапля. 

 

Дієслово теперішнього часу є в реченні 

-Поруч з нами, граціозно виступаючи, ходив чорногуз. 

-Осіннє сонце поволі сідало за обрій, забарвлюючи хмари в бурштиново-червоний 

колір.  

-По призьбі спантеличено снували червоненькі божі корівки.  

+В кімнату ллється вечірнє повітря, напоєне пахощами літнього саду. 

 

Дієслово теперішнього часу є в реченні 

+Край моря сонце золотить укриті лісом гори. 

-Нова хата привітно виглядала з-за оголених лихою осінньою негодою груш. 

-Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні. 

-Людина, не позначена любов'ю, не зможе звити серця для добра. 

 

Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку 

-дивитись, вчитись, одягатися, мазати 

+чекати, різати, везти, боротись  

-порадити, мити, зимувати, лити  

-творити, досліджувати, кричати, жити 

 

Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку 

+читати, кидати, казати, виконати 

-пекти, стояти, вантажити, починати 

-ридати, горіти, кликати, вибирати 

-усміхатися, працювати, носити, писати 

 

Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку 

+просити, говорити, варити, сушити 

-чути, летіти, стояти, любити  

-ділити, будувати, місити, білити  

-доїти, втрачати, ходити, веліти 

 

Усі дієслова належать до ІІ дієвідміни в рядку 

-лякати, брати, розгубити, бігти 

-казати, мовчати, вчити, жовтіти 

+палахкотіти, смішити, солити, хрустіти 

-туркотіти, турбувати, хропіти, спішити 
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Усі слова безособові в рядку  

+розвидняється, сутеніє, світає, щастить  

-лихоманить, вечоріє, нездужає, розбивається  

-морозить, холоднішає, розписується, співає  

-світиться, таланить, замело, помиляється 

 

Усі слова безособові в рядку 

-занесло, не стало, розвидняється, дихало  

-смеркає, замело, зробило, віднесло  

+хочеться, живеться, бракує, нудить  

-гнітить, хочеться, кличемо, відпочиває 

 

Усі дієслова перехідні в рядку 

+налити борщу, чекати сестру, не робити дурниць, визволити місто  

-потребувати спокою, іти до школи, прагнути миру, подорожувати по світу  

-дорівнювати нулю, налити води, любити батьківщину, зруйнувати будинок  

-кепкувати з товариша, заподіяти шкоди, нарвати квітів, співати пісню  

 

Усі дієслова перехідні в рядку 

-малювати фарбами, косити косою, вирушати в похід, нагородити медаллю  

-принести журнал, влізти на дерево, спати спокійно, вийти з поїзда  

+читати книжку, писати лист, купити молока, вивчати мову 

-збирати ожину, мити посуд, зрошувати землю, боротися з ворогом 

 

Усі дієслова неперехідні в рядку 

+займатися танцями, скакати верхи, захворіти на грип, писати ручкою  

-збирати гриби, переглядати телепередачі, сидіти в кріслі, співати соло  

-з'їсти бутерброд, вимити чашку, застелити постіль, піти до школи  

-любити читати, розуміти англійську, сісти в автобус, вимити руки  

 

Усі дієслова неперехідні в рядку 

-взувати черевики, вмиватися водою, мити голову, ліпити з пластиліну  

-пересувати меблі, клеїти шпалери, білити вапном, вирізати з паперу  

+сміятися голосно, пишатися сином, бути депутатом, почуватися бадьоро 

-говорити правду, танцювати пристрасно, вивчити напам'ять, відпочивати на морі  

 

Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку 

-сиплеш, клеїш 

+мелиш, зморишся  

-краєш, зважиш  

-хилишся, відпореш 

 

Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку 

+кроїш, свищиш 

-колеш, хочеш  

-збореш, стелиш  
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-тягнеш, робить 

 

Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні 

-Іноді мене навіть будять пісні пташок. 

+Згаїш на жнивах хвилину — втратиш не одну зернину. 

-Як вийдеш уранці на двір, то так наче слухаєш якийсь дивний концерт. 

-Мово, ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. 

 

Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні 

+Коли забув ти рідну мову, бідніїш духом ти щодня 

-Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори. 

-Дозиметром не виміряєш дози тотального спустошення душі. 

-В життю, мов на шляху, лиць сотні стрічаєш. Та в поспіху їх безучасно лишаєш. 

 

Усі слова — дієприкметники в рядку 

-зварений, зваривши, зварено, зварена  

-непосидючий, сидячий, сидячи, сівши  

+писаний, вилитий, посивілий, вимолений  

-люблячий, лежачий, зроблено, написано 

 

Усі слова — дієприкметники в рядку 

-летючий, літаючий, леткий, полетівши  

+змарнілий, випитий, волаючий, розмальований  

-зшитий, поранений, несказанний, змарнілий  

-занесений, принісший, нісши, носивши 

 

Усі дієприкметники активного стану в рядку 

-молотий, замерзаючий, проспіваний, стріляючий  

-задубілий, записаний, загострений, зварений  

-перемерзлий, спантеличений, постарілий, спечений  

+збілілий, згустілий, зм'яклий, ваблячий  

 

Усі дієприкметники активного стану в рядку 

-оформлений, знаючий, змужнілий, зважнілий  

+поруділий, зів'ялий, лежачий, сидячий  

-поділений, влаштовано, бережімо, кажучи, виконано  

-забувши, натренований, гарантовано, побіжи, пам'ятатимемо  

 

Усі дієприкметники пасивного стану в рядку  

+написаний, розсипаний, розбитий, прошений  

-замерзлий, сяючий, прощений, доручений   

-заподіяний, вбитий, занімілий, випитий   

-прочитаний, збитий, вигаданий, здичавілий  

 

Усі дієприкметники пасивного стану в рядку 

-почорнілий, існуючий, освітлений, покараний  

-одерев'янілий, іонізуючий, спітнілий, роз'єднаний  
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-посвіжілий, пригнічений, зростаючий, нудьгуючий  

+переритий, розказаний, куплений, обпалений  

 

В усіх словах при творенні дієприкметників пасивного стану від поданих дієслів 

відбувається чергування приголосних у рядку 

-носити, погодити, зрадіти, ввірити  

+стригти, оголосити, сікти, зобразити  

-колоти, одягнути, зберегти, завісити  

-скоротити, забруднити, молоти, розбити  

 

Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

-забулий, біжачий, почервонівший, написаний  

+опрацьований, пожовклий, налитий, зроблений  

-миючий, почорнівший, вигадавший, летящий  

-посріблений, малювавший, стомившийся, потемнівший   

 

Дієприслівник є в реченні 

-Степ, оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав. 

-земля лежить медова, а поля пожаті мріють, на городах достигають гарбузи 

зеленоребрі. 

-Запарувала рілля, тьмяно заблищали на сонці одвернуті лемешами скиби землі. 

+Жайворонок, співаючи, ніби висить на невидимій нитці.  

 

Дієприслівник є в реченні 

+Соромлячись, сміючись і закриваючись рукавом, Максим поривався сховатись за 

хлопців. 

-Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли 

крилами і ро¬жевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. 

-Мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав'язь все-таки дали. 

-3 тих двох золотих, що були зав'язані в Ганниній хустці, вигодуватись було не 

можна. 

 

Дієприслівниковий зворот є у реченні 

-Співають ідучи дівчата. 

+Блискавиці шматували чорне небо, розколюючи важкі темні олов'яні хмари... 

-Багаття розгорілося; гілля весело палало, шиплячи, тріскаючи. 

-Незважаючи на малесенький вітерець, парило й робилося душно. 

 

Дієприслівниковий зворот є у реченні 

-Раділи люди встаючи. 

-В дні, прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг 

-Хоч нікому Тоня не потурає, всякого вміє приструнчити, і все ж, незважаючи на це, 

ма¬люки чомусь линуть до неї найбільше.  

+Пронизливо і пристрасно кричали чайки, стрічаючи день. 

 

Усі дієприслівники доконаного виду в рядку 

-працюючи, розсердившись, лежачи, сказавши  



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
96 

 

-розплющивши, роблячи, сидячи, пишучи  

-описуючи, намалювавши, йдучи, падаючи  

+написавши, зробивши, поклавши, полетівши 

 

Усі дієприслівники доконаного виду в рядку 

-линучи, фарбувавши, мовчавши, діливши 

+принісши, прочитавши, звернувши, розбивши  

-писавши, увійшовши, розробляючи, сказавши  

-поклавши, отримавши, змінивши, вмиваючись 

 

Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку 

-співаючи, вішаючи, описуючи, струсивши 

-складаючи, плаваючи, зваживши, тягнучи  

-крутячи, гріючи, розкручуючи, випивши  

+ріжучи, кричачи, зітхаючи, ставлячи 

 

Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку 

-друкуючи, перемагаючи, помивши, стежачи 

-креслячи, наївшись, шнуруючи, страждаючи 

-споглядаючи, забруднившись, наражаючись, почистивши  

+розгортаючи, снідаючи, жартуючи, саджаючи 
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Виділене слово є прислівником у рядку  

-на/дворі в Івана  

-скаржитися на/пам'ять  

-спуститися з/гори Роман-Кош  

-в/день народження  

+з/гори лине пісня жайворонка 

 

Виділене слово є прислівником у рядку 

+в/горі чувся крик невидимого птаха 

-у справі покладайся не лише на/силу, а й на розум  

-підійшли до/гори Ай-Петрі  

-в/горі проклали тунель  

-постукати в/останнє вікно 

 

Усі прислівники якісно-означальні в рядку 

-гарно, розумно, радісно, по-весняному 

-нині, пішки, мало, весело 

-вдало, гаряче, навмисне, спересердя  

+добре, наполегливо, погано, важко  

-спекотно, холодно, гірко, вдалині 

 

Усі прислівники способу дії в рядку 

-завжди, учора, по-англійськи, здалеку 

-понині, одвіку, сьогодні, багато 

+гуртом, уплав, по-нашому, по-материнськи 

-вгорі, знизу, по-братськи, завзято 

-мило, зозла, щороку, по-пластунськи 

 

Усі прислівники часу в рядку 

+зранку, віднині, навік, взимку 

-набакир, сміливо, навесні, позавчора 

-непереливки, щомісяця, післязавтра, колись 

-зухвало, мізерно, спочатку, переконливо 

-раптово, наприкінці, зопалу, просто 

 

Усі прислівники місця в рядку 

-зліва, здалеку, сліпо, зосереджено 

-спросоння, внизу, назустріч, карколомно 

-рано, туманно, смішно, навколо 

-віддалік, пізно, ввечері, високо 

+нагорі, попідтинню, ліворуч, посередині 

 

Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку 

-дорожче, поганіше, ліпше, найрадісно 

+вище, найкраще, більш популярно, менш вправно  

-веселіше, завесело, занадто голосно,  

-маліше, якнайголосніше, дуже швидко, помалу  
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-голосніше, більш вдало, зовсім мало, прекрасно 

 

Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку 

+старанніше, більш виважено, найкраще, якнайшвидше 

-найгірше, гіркіше, понаджорстоко, більш низько 

-найменш популярно, захмарно дорого, щонайсильніше, дуже добре 

-найбільш густо, наймиліше, висче, дорогше 

-менш прекрасно, дужче, найбільш часто, трошечки 

 

Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

-коли/не/коли, на/в/з/догін, по/маленьку, у/наслідок 

+ледве/ледве, врешті/решт, десь/не/десь, часто/густо  

-по/своєму, по/одинці, десь/інколи, ні/на/гріш  

-з/на/двору, на/в/проти, сам/на/сам, спід/споду 

 

Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

-рано/по/раненьку, на/виворіт, без/вісти, на/тще/серце 

-без/відома, на/зло, на/віки, десь/інде  

+казна/де, якось/то, будь/коли, де/небудь  

-в/нічию, одним/один, до/пари, в/далечінь 

 

Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

+спід/тишка, чим/дуж, на/різно, по/части 

-на/жаль волею/не/волею, з/переляку, в/розсип 

-в/нагороду, то/рік, хтозна/що, сто/крат 

-за/ради, сам/на/сам, по/тихеньку, без/кінця/краю 

 

Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

-по/одинці, на/гора, до/речі, по/щирості 

+на/при/кінці, в/різно/біч, до/щенту, до/дому  

-у/продовж, під/гору, на/біс, один/в/один  

-ось/ось, за/одно, по/п'яте, на/в/скіс 

 

Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

+без/відома, до/пуття, до/снаги, на/прощання 

-за/надто, без/угаву, до/часу, до/побачення  

-з/нічев'я, до/загину, за/рахунок, без/просипу  

-до/нині, до/вподоби, в/обріз, на/вибір 

 

Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку 

-на/останку, без/упину, на/дозвіллі, с/тиха 

+за/кордоном, з/краю/в/край, до/останку, на/віки/вічні  

-без/потреби, без/черги, до/долу, під/час  

-на/видноті, в/роздріб, під/силу, до/пори 

 

Прийменник ужито у рядку  

-не було і рубця сухого  
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-й ноги не суне  

+вдарити лихом об землю  

-так чи інак  

-аж тини тріщать 

 

Прийменник ужито у рядку  

-де око сягає  

-ледь ноги тягнути  

+відбитися від рук  

-хоч гармати коти  

-як гірка редька 

 

Усі службові слова є прийменниками в рядку 

+попід горами, переді мною, назустріч вітру 

-перед редакцією, хай знають, навколо стадіону 

-залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні 

-на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів 

-не хвилюватися, посеред міста, згідно з програмою 

 

Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку 

-коло, понад, близько, у 

-для, всупереч, незважаючи на, з  

-до, повз, з-поміж, через  

-на, біля, попід, поміж  

+в, на, по, при 

 

Усі прийменники непохідні (первинні) в рядку 

-у, край, заради, з-під 

-згідно з, завдяки, без, під  

-обабіч, ради, задля, під  

-під час, по, за, поміж  

+за, без, в, від 

 

Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку 

-по, про, перед, позад 

-при, з-понад, після, відповідно до  

-через, задля, назустріч, при  

- з-проміж, в, на, упродовж  

+понад, побіля, поміж, попри 

 

Відіменними є всі прийменники в рядку 

+край, кінець, коло, круг 

-близько, мимо, осторонь, назустріч 

-поруч, позад, поверх, перед 

-протягом, завдяки, включаючи, шляхом 

-незважаючи на, неподалік від, внаслідок, відповідно до 
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Віддієслівними є всі прийменники в рядку 

-назустріч, незважаючи на, завдяки, шляхом 

-з метою, упродовж, осторонь, у зв'язку з 

+незважаючи на, зважаючи на, завдяки, включаючи, виключаючи 

-у зв'язку з, навпроти, довкола, на випадок 

-край, всупереч, незважаючи на, завдяки 

 

Відприслівниковими є всі прийменники в рядку 

-близько, всупереч, край, коло 

-навпроти, назустріч, незважаючи на, відповідно до  

-на випадок, серед, всупереч, кінець  

-перед, довкола, коло, кругом  

+навскіс, позад, обабіч, осторонь 

 

Усі прийменники складні в рядку 

-назустріч, відповідно до, залежно від, з-поміж 

-довкола, у зв'язку з, замість, через 

+понад, задля, поміж, заради 

-з метою, на випадок, щодо, задля 

-навпроти, попід, з, над  

 

Усі прийменники складені в рядку 

-задля, з-проміж, залежно від, про 

-на випадок, довкола, коло, при 

+незважаючи на, відповідно до, у зв'язку з, з метою 

-на випадок, назустріч, з-понад, перед 

-протягом, в, за, попід 

 

Усі прийменники похідні (вторинні) в рядку 

-для, за, навколо, поперек 

-на, над, протягом, шляхом  

-з, навпроти, близько, навкруги  

-до, щодо, кругом, довкола  

+всупереч, замість, попід, поза 

 

Усі виділені слова (в лапках) є прийменниками в рядку 

-бути «поруч», випливати «з-за» туману 

-«у зв'язку зі» сніговими заносами, не «край» мені серця  

-«на випадок» паводку, «на чолі» полководця  

-інспекція «в справах» неповнолітніх, стояти «збоку»  

+ідемо «назустріч» святу, «попід» плавнями сяяла річка 

 

Усі виділені слова (в лапках) є прийменниками в рядку 

-«на початку» століття, оглянься «навколо» 

-вийшли «назустріч», зайти «всередину» приміщення 

-працювати «зі» шляхетною «метою», плисти «впоперек» річки 

+«згідно з» наказом, «з метою» подолання епідемії 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
101 

 

-їхати «вздовж» колії, сидіти «навпроти» 

 

Виділене слово є прийменником у реченні 

-Запрошуємо на/зустріч молодь 16-25 років. 

+На/зустріч узбережжю море котить литво бурунів. 

-Школярі зібрались на/зустріч з ветеранами. 

-Вітер дув на/зустріч. 

-Раптом на/зустріч три хлопчики. 

 

Виділене слово з прийменником у реченні 

-Дуб «навпроти» кидав тінь на грядки. 

-Алла Михайлівна зайняла місце за крайнім столиком, я сіла за тим же столиком 

«на¬впроти». 

-Степашко сидить над вогнищем чомусь у сумовитій позі, а «навпроти» стоять 

Марися і високий, задумливий моряк. 

+Так я як прянув з очерету й вискочив якраз «навпроти» провалля... 

-«Навпроти» ліс і гори, мов зачаровані велетні, стояли сумні, чорні. 

 

Усі сполучники прості в рядку 

-і, а, зате, проте 

-що, щоб, але, немовбито 

+та, але, або, мов 

-й, та, неначе, мовби 

-чи, як, адже, аніж  

 

Усі сполучники складні в рядку 

-через те що, тому що, нібито, якби 

+ніби, неначе, якщо, проте 

-дарма, що, для того щоб, і 

-не то ... не то, не тільки ... а й, хоч, незважаючи на те що 

-поки не, як ... так, зате, але  

 

Усі сполучники складені в рядку 

-проте, як... так і, хоч, коли б 

+так що, та й, через те що, після того як 

-тому що, так що, нібито, якби 

-незважаючи на те що, щоб, затим щоб, зате 

-оскільки, коли б, якщо, дарма, що  

 

Усі сполучники сурядні в рядку 

-як ... так, не тільки ... а й, перед тим як, після того як 

+проте, ані... ані, та, або 

-притому, причому, тому що, через те що 

-в міру того як, ледве, чи то ... чи то, ні... ні 

-і, а проте, як тільки, оскільки  

 

Усі сполучники підрядні в рядку 
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-а, але, немовбито, позаяк 

+для того щоб, відтоді як, буцімто, якби 

-зате, або ... або, нібито, коли б 

-щойно, коли, і ... і, однак 

-хоч ... хоч, задля того щоб, і, але  

 

Усі сполучники сурядні протиставні в рядку 

-або ... або, але, теж, також 

-а, все ж, або, не тільки ... а й 

+але, зате, проте, однак 

-однак, проте, то ... то, ні... ні 

-зате, проте, однак, як ... так  

 

Усі сполучники сурядні єднальні в рядку 

-або ... або, ні... ні, теж, але 

-то ... то, чи то ... чи то, та (=і), теж 

-поки не, чи, а, не тільки ... а й 

-чи то ... чи то, однак, все ж, і 

+і (й), як ... так, теж, також  

 

Усі сполучники підрядні умовні в рядку 

+якби, якщо, як, коли б 

-перш ніж, коли б, дарма що, поки 

-коли б, коли, незважаючи на те що, через те що 

-для того щоб, немов, якби, доки 

-аби, коли б, хай, поки не  

 

Усі сполучники підрядні допустові в рядку 

-мов, хоч, хай, поки 

-незважаючи на те що, дарма що, коли б, якби 

-перш ніж, хоч, хай, коли б 

+незважаючи на те що, дарма що, хоч, хай 

-дарма то, хоч, хай, через те що  

 

Усі сполучники підрядні причинові в рядку 

+тому що, через те то, оскільки, завдяки тому що 

-так що, бо, дарма що, завдяки тому що 

-неначе, тому що, так що, немовби 

-через те що, так що, з того часу як 

-аби, адже, через те що, тому що  

 

Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні 

-Я люблю тебе, друже, за/те, що не можна тебе не любити. 

-Народна пісня — то/ж усій землі окраса. 

-Усе одно, що/б не сталось, ми не розлучимось. 

+Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, що/б вільно по світі літати. 

-Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтає.  
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Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні 

-Ми вірші пишемо про/те, як стати біля дум на варті. 

+Я хочу жити так, що/б серце билось в такт з гарячим серцем рідного народу. 

-Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов. 

-Всяк лицар має з королем ходити у походи, за/те він матиме собі і ласку, й 

нагороди. 

-За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки. 

 

Не є сполучником виділене сполучення слів, тому його слід писати окремо в реченні 

+На те/ж і щука в морі, щоб карась не дрімав.  

-Життя таке коротке — то/ж спішімо робити добро.   

-Не радий хрін тертушці, а про/те на кожній танцює.  

-Взимку холодно, за/те комарі не кусають.  

-Старий грізно хмуриться і те/ж любується сином.  

 

Не є сполучником виділене сполучення слів, тому його слід писати окремо в реченні 

-Не смійся з другого, що/б тобі не було того.  

+Знову думать заходивсь про/те таки, що й перше думав.  

-Як/би знав, де впав, то й соломки б підослав. 

-Гетьте, думи, ви, хмари осінні! То/ж тепера весна золота! 

-Хай голий, за/те в поясі. 

 

Усі частки модальні вказівні в рядку 

-то, осьде, хоча, лише 

-онде, це, навіть, собі 

-он, онде, осьде, невже 

-онде, осьде, майже, десь 

+ото, онде, це, ось  

 

Усі частки модальні уточнювальні в рядку 

+власне, майже, справді, якраз 

-саме, немовби, тільки, хоча 

-точно, невже, мовби, десь, рівно 

-неначе, наче,таки, вже 

-бодай, що за, га, ніби  

 

Усі частки модальні обмежувально-видільні в рядку 

-лиш, хоча, ще, рівно 

-ніби, наче, тільки, та 

-уже, хіба, та ну, нехай 

+тільки, лише, хоч, навіть 

-ані, осьде, лише, ой  

 

Усі частки модальні підсилювально-видільні в рядку 

+уже, бо, ой, вже 

-та, таки, вже й, якраз 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
104 

 

-справді, ой, о, собі 

-навіть, та, атож, мов 

-майже, вже й, ото, невже  

 

Усі частки модальні спонукальні в рядку 

+хай, нехай, годі, ну 

-давай, справді, годі, якраз 

-не, неначе, ані, хай 

-власне, авжеж, гаразд, бодай 

-аякже, годі, ну, онде  

 

У словосполученнях використано частки в рядку 

-їхній винахід, під стелю, через поле, над книжкою 

-несподівано гримнуло, виконано як-небудь, як зіронька 

-поринати раз у раз, так швидко, кудись пішов, мов килим 

+майже закінчив, таки домовились, хотів би, навряд чи знаходиться 

-поміж рам, крізь терни, як мрія, війна і мир 

 

Частку вжито в реченні  

+Земля-трудівниця аж парує та людям хліб готує.  

-Грудка рідної землі дорожча за золото.  

-Земля — тарілка, що покладеш — те й візьмеш.  

-До гори вийдеш, а з гори зійдеш.  

-Усе теє пригодиться, що на полі корениться. 

 

Частку вжито в реченні  

-Хто полю годить, тому жито родить.  

+Губи аж бринять від холоду.  

-Коли листя жовтіє, ліс і поле смутніє,  

-Чим темніша ніч, тим ясніші зорі.  

-Нема ранку без вечора. 

 

Немає частки в реченні 

-Так ось у чому твоє безсмертя, Тарасе. Люди вірять тобі, як рідному. 

+Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. 

-Він живий, той вітер... Треба тільки уміти слухати. 

-Обличчя її в сутінках аж голубе. 

-Не подивився, ні, я на сади рожеві. 

 

Немає частки в реченні 

+3 долини, неначе з дна, почало підніматись, напливати село, навпіл поділене рікою.  

-Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібновода Вісла.  

-Ось послухайте ще й моєї казки.  

-Як гаряче можна у світі любить!  

-Летіть же, думи, вдаль юрбою! 

 

Разом пишуться всі прийменники в рядку 
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-з/посеред, в/справі, що/до, згідно/з 

-за/для, в/наслідок, на/чолі, за/ради   

-по/за, з/під, в/ім'я, о/крім  

-по/перед, по/між, з/поміж, з/під  

+на/при/кінці, по/серед, по/над, по/між 

 

Окремо пишуться всі прийменники в рядку 

+під/час, що/ж/до, у/зв'язку/з, згідно/з 

-на/передо/дні, залежно/від, за/мість, з/поміж  

-незважаючи/на, під/кінець, в/наслідок, у/разі  

-в/подовж, на/шляху/до, на/чолі, з/посеред  

-у/середині, відповідно/до, на/зустріч, о/крім 

 

Через дефіс пишуться всі прийменники в рядку 

-про/між, в/справі, з/посеред, в/подовж 

-за/ради, в/поперек, з/над, у/середині  

-на/чолі, з/попід, з/посеред, під/час  

-з/проміж, в/наслідок, у/разі, що/до  

+з/під, з/над, з/поміж, з/понад 

 

Помилки в написанні прийменників допущено в рядку 

+з-заду, підкінець, заради, з метою 

-назустріч, наперекір, навпроти, впоперек  

-з-під, на чолі, згідно з, в справі  

-з-посеред, окрім, поруч, внаслідок  

-наперекір, усередині, з-понад, в ім'я 

 

Від контексту залежить написання всіх слів у рядку 

+на/зустріч, не/зважаючи на, у/середині, на/дворі 

-про/між, на/перекір, в/поперек, на/при/кінці  

-у/зв'язку, на/в/проти, з/переляку, з/гори  

-з/боку, на/сміх, на/славу, до/вподоби 

 

Частка не пишеться окремо з усіма словами рядка 

-ще не/збудований, не/мічний, не/виконавши проект, не/нависть 

-не/вивчені ще проблеми; не/зчувся, як заснув; не/знаючи броду 

+не/зводячи очей, не/потрібно дякувати, не/захищений від вітру, не/дорого, а 

дешево 

-не/часто, не/закінчений вчасно, не/забаром, не/довірливо 

 

Частка не пишеться разом з усіма словами рядка 

-не/боязкий, а хоробрий; не/до ладу; не/безпека, не/скошена трава  

-не/сестрин; не/доварений; він не/має таланту; не/абихто  

-не/далеко, а поряд; не/дорого; не/зчутися; не/посильне завдання 

+цукру не/має; не/абиякий; не/зважаючи на дощ; не/долік  

 

Помилки в написанні сполучників допущено в рядку 
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-немовбито, буцімто, тільки-но, або ж  

+не зважаючи на те що, начеб-то, немовби, себто  

-колиб-то, мовбито, адже ж, хоча б 

-дарма що, так що, нібито, зате, отже ж  

 

Усі вигуки спонукальні в рядку 

+геть, годі, цить, гайда 

-агов, тпру, фу, тю 

-киш, ну, алло, пхе 

-спасибі, соб, годі, агов 

-добридень, цить, овва, боронь Боже  

 

Усі вигуки емоційні в рядку 

-тьху, от тобі й на, гайда, будь ласка 

-ой, ах, цур йому, до побачення 

-ух, слава Богу, ого, гиля 

-вибачте, хай ому грець, овва, іч 

+ого, тю, лишенько, ґвалт  

 

Усі звуконаслідувальні слова в рядку 

-ку-ку, му-у-у, агов! гей! 

-хрясь! цок-цок! добридень, добраніч 

-ех! овва! бе-е-е, кукуріку 

-киць-киць! тпру! тік-так, геп 

+няв, гав; дзень, брязь  

 

Усі форми етикету в рядку 

-гей! геть! даруйте, от тобі і на! 

+спасибі, прощавай, будь ласка, вибачте 

-хай йому грець! вибачте, тпру! кукуріку 

-цур йому, до побачення, геть!, цьом-цьом 

-даруйте, добридень, гей! геть!  

 

Вигуку немає в реченні 

-Ой, як же ви мене налякали! 

-Тут чисто, ясно, весело, ох, як весело! 

-Анумо, в ліс ходімо, хай дощ проходить мимо. 

+Якби-то я міг повернути неповторную юність мою. 

-Гей ти, поле колоскове, молодість моя! 
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Лише словосполучення в рядку 

-цукерки «Білочка», мама й тато, любий друг, все затихло 

-лити як з відра, йшов дощ, лапатий сніг, дуже холодно 

+плисти брасом, читати книжку, голосно співати, святкова сукня 

-переходити дорогу, суворий міліціонер, на дорозі, пішоходи й водії 

-на дворі тепло, вікно запотіло, холодна роса, тривалі заморозки 

 

Лише словосполучення в рядку 

-висока гора, йти вперед, сидіти й писати, брат і сестра 

+переглядати кінофільм, слухати музику, танцювати на дискотеці, відвідати музей 

-їхати верхи, батько спить, доглядати тварин, готувати їжу 

-найбільш досконалий, Чорне море, малювати фарбами, робити висновки 

-брати на кпини, місто й село, сидіти поруч, улюблений фільм 

 

Лише словосполучення в рядку 

+осінній вечір, книжкова поличка, потрапити під зливу, сидіти тихо 

-відповідь на лист, подарунок від друга, чоловік і дружина, буду співати 

-відкрити Америку, мис Доброї Надії, на вулиці, великий птах 

-під парасолькою, тече вода, хай живе, прозоре скло 

-мамина ласка, коло церкви, Червона Шапочка, кора дуба 

 

Лише словосполучення в рядку 

-стоїть туман, сестрин зошит, йдучи до лісу, мати чи батько 

-більш уважний, у свинячий голос, здобути перемогу, хвойний ліс 

-солом'яна стріха, людина без турбот, з джерела, буду вишивати 

+незнайома місцевість, день осені, переглядати виставу, добре почуватися 

-бабусина пісня, Вогняна земля, сподіватися на краще, буде працювати  

 

Лише іменникові словосполучення в рядку 

+свіжий хліб, віра в майбутнє, прикрий випадок, лавочка в парку 

-писати лист, гарна дівчина, зроблений з паперу, майстерня художника 

-вишивати хрестиком, темна ніч, високо над землею, олімпійський чемпіон 

-білий лебідь, слухати оперу, мужній воїн, запекла суперечка  

-мережаний обрус, надрукувати текст, виконати план, золота рибка 

 

Лише прикметникові словосполучення в рядку 

-батькова хата, трохи смішний, білий від снігу, абсолютно чистий 

-чорний від сажі, золота осінь, взаємно паралельний, мамина хустка 

-діаметрально протилежний, вища математика, оксамитова сукня, зручний для праці  

+червоний від сорому, надзвичайно важливий, дуже сильний, блідий через хворобу  

-хворий на грип, вірний присязі, новий телевізор, звуковий сигнал 

 

Лише займенникові словосполучення в рядку 

+кожний з них, хтось із нас, щось веселе, ніхто з людей  

-відмінний від інших, уся країна, піклуватися про себе, моя родина  

-щось нове, інший світ, його проміння, свій шлях  

-той хлопець, жоден з людей, мій портфель, будь-який варіант 
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-наша Батьківщина, пам'ятати його, абиякий чоловік, будь-хто з вас 

 

Лише числівникові словосполучення в рядку 

-два зошити, третій поверх, перший варіант, двоє кошенят 

-троє поросят, четвертий розряд, один з нас, шосте липня 

-дві копійки, п'ятнадцять кілограм, триста чотири сторінки, перший вчитель 

+п'ять братів, десять книг, двадцять сім студентів, тридцятеро учнів  

-дванадцять балів, чотири книги, другий клас, тридцять третій рік 

 

Лише дієслівні словосполучення в рядку 

-зроблений вчасно, випити води, сіра миша, тваринний світ 

+чинити справедливо, написати листа, отримати диплом, вийти на дорогу  

-вручити нагороду, полеглий на війні, поранений боєць, скошена трава 

-несказані слова, вишитий на полотні, зроблений руками, зів'яле листя 

-травити душу, випити чаю, загиблий на війні, помита підлога 

 

Лише прислівникові словосполучення в рядку 

+далеко від берега, швидше за всіх, більше року, досить приємно 

-голосно сміятися, дуже вдало, слізно благати, високо піднятися 

-близько від школи, абсолютно довершений, нещодавно побудований, яскраво 

світити 

-добре вихований, далеко від лісу, палко сперечатися, сильно пошкодити 

-дуже приємно, соціально активний, креативно мислити, особистісно зорієнтований 

 

Лише поширені словосполучення в рядку 

-посадити коло хати, запізнитися через затор, захворіти на грип, велике смачне 

яблуко  

-багато відповідей на лист, перебувати поза зоною досяжності, стукати у вікно, 

скар¬житися на здоров'я  

-розлогий кущ калини, тремтіти від страху, жити край села, полювати на вовків  

+віддати борг державі, перекласти текст із англійської мови, конкурс народної пісні, 

плетений з лози кошик  

-високий скелястий берег, впасти у відчай, видрукувати на принтері, купити у 

крамниці 

 

Простим є речення 

-Вітер надув сосни на вершинах скель, і мчить острів на тих чорних вітрилах, як 

корабель. 

+Море запінилось і кипить. 

-Море поблискує злою блакиттю, водяний пил б'є його білим крилом. 

-Здається, що незнайомі блакитні птахи налетіли раптом на море, б'ються завзято 

грудьми, піднявши вгору білі широкі крила. 

-Море так невинно голубіє під стінами скель, і сонце так світить ласкаво, що аж 

камін¬ня сміється. 

 

Простим є речення 

+Вихованцем Острозької колегії був гетьман Війська Запорізького Петро 
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Конашевич-Сагайдачний. 

-На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць. 

-Дорога має свої закони, і ми їм підвладні. 

-День спадає, і таємничий вечір рожевою млою тихо спускається з неба. 

-Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном, і тільки берізка на узліссі 

бі¬лявим станом своїм сяє. 

 

Складним є речення 

+Там, звідки виднілися високі кучеряві дуби, стрункі й горді сосни і густі верби, 

звідти з берега у воду зазирали кущі ліщини та верболозу.  

-Мово рідна! Ти ж як море — безконечна, могутня, глибинна!  

-Та хоч цар побоювався Сірка і не любив за волелюбство, проте у грізний час згадав 

про нього.  

-Десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім.  

-Цього вечора Захар прийшов у піднесеному настрої. 

 

Складним є речення 

-Де-не-де над цими безмежними просторами промайне гострокрила чайка. 

-На величезному, просто безкрайому лану гречки пасуться бджолята. 

+Коли сонечко пригріє, то й трава зазеленіє. 

-Та була у нього пісня і дзвінкою і гучною, бо розходилась по світі стоголосою 

луною. 

-Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди, розлилась по всіх жилах 

 

Розповідним є речення 

-Пригадаймо види ділових паперів. 

-А що ми знаємо про походження українських назв місяців? 

-Згадаймо нашого незабутнього Тараса Григоровича Шевченка! 

-Як і коли народжувалася в людини любов до хліба? 

+На Тернопільщині росте чимало дерев-довгожителів. 

 

Розповідним є речення 

-Вставай, хто живий, в кого думка повстала! 

+Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. 

-Хто може сонце погасить і землю вибити з орбіти? 

-А чи не годі вже того грання ? 

-О земле, велетнів роди! 

 

Спонукальним є речення 

-Чого це не видно ваших буслів? 

-Скільки зворушливих спогадів та образів з народного родинного життя пов'язано з 

рушником!  

+Намалюй мені ніч, коли падають зорі. 

-Батькова хата увібрала наші радощі й жалі, злагоди й клопоти.  

-А як потрібна була калина в чисельних обрядах, особливо у весільному! 

 

Спонукальним є речення  
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-Скільки хмара не стоятиме, а зсунеться.  

+Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове.  

-Чи шпак, чи хом'як, чи перепелиця, що воно за птиця?  

-Краще Різдво тріскуче, ніж пекуче.  

-Пилип Орлик назавжди пов'язав свою долю з Україною. 

 

Двоскладним є речення 

+У січні вночі панують сови і сичі.  

-Без охоти нема роботи.  

-Балаканням роботи не зробиш.  

-Без роботи не чекай доброти.  

-Без трудів не їстимеш пирогів. 

 

Двоскладним є речення 

-За битого двох небитих дають, та й то не беруть.  

-За один раз не зітнеш дерева враз.  

-Не нагнувшись, гриба не знайдеш.  

+Листопад зимі ворота відчиняє. 

-По роботі пізнати майстра. 

 

Односкладним є речення 

-І чорна нива білий хліб родить. 

-Поле працю любить. 

-Холод не терпить голоду. 

-Час — то гроші. 

+Із хати світа не оглянеш. 

 

Односкладним є речення 

-Квітневий день рік годує. 

+Що посієш, те й пожнеш. 

-У травні травиця як дівоча косиця. 

-Вересень — рум'янець року. 

-Грудень око снігом радує, а вухо морозом рве. 

 

Поширеним є речення 

-Ти стоїш і мовчиш. 

-День був ясний, теплий, весняний.  

+Починалося царство очерету.  

-Радюк почав прощатися.  

-Життя здавалося щасливим. 

 

Поширеним є речення 

+Сурмлять у ріг чотири вітри в полі. 

-Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори! 

-Настала ніч. 

-Ліс шумить. 

-Минуло чотири хвилини. 
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Непоширеним є речення 

-Я буду крізь сльози сміятись. 

-Море — рибальське поле. 

-Всі ріки до моря йдуть. 

+Мама з донькою закінчили прибирати. 

-Нема села без болота. 

 

Непоширеним є речення 

-На моїх очах перші сніги зійшли.  

+Річка звалася Леглич.  

-Нема гори без долини.  

-Степ, поля — розкіш моя.  

-Місяць — козацьке сонце. 

 

Виділене слово є підметом у реченні 

-Мета життя — «зоря» на людськім виднокрузі! 

-Земля-трудівниця аж парує та людям «хліб» готує. 

-Керувати — це «передбачати». 

+«Слава!» докотилось і лягло до ніг. 

-Бачити своє творіння — це така невимовна «радість»! 

 

Виділене слово є підметом у реченні 

+Весело щебетали в гайках «пташки». 

-«Слово», чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? 

-Скресання криги — завжди «свято» для дітвори. 

-Я вірю в краще «майбутнє» рідного народу! 

-«Собор» збудували дуже давно, ще за козаччини. 

 

Речення зі складеним дієслівним присудком 

-Густа тінь у воротах повітки здавалась чорною. 

-День був ясний, теплий, весняний. 

-У полі холод ночі став ще відчутнішим. 

-Життя здавалося тоді вічно щасливим. 

+В тіло почало входити м'яке тепло і напівсон. 

 

Речення зі складеним дієслівним присудком 

-Надія не могла лишатись байдужою. 

+Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин.  

-Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну.  

-Буду мріяти й жити на крилах надій. 

-Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покиддя війни на грузьких слідах 

череди. 

 

Речення зі складеним іменним присудком 

+Книги — морська глибина. 

-Добре діло роби сміло. 
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-Ми хочемо поїхати відпочивати в Крим. 

-Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. 

-Обличчя майстра сяяло посмішкою. 

 

Речення зі складеним іменним присудком 

-А я таки мережить буду тихенько білії листи. 

+Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною. 

-Поезія не може жити на смітнику. 

-Жити щасливо мусить кожна людина. 

-Я вірші став писать під вечір золотий. 

 

Речення з непрямим порядком слів (інверсією) 

-Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. 

-Я ніколи не шукав свого щастя під чужими небесами. 

-У вікна знову стрепетом б'ється пісня, і від неї тихо бринять нижні шибки. 

+Сонце пресвятеє на землю радість принесло. 

-Тимко топтався попереду і ніяк не міг знайти клямку від дверей. 

 

Речення з непрямим порядком слів (інверсією) 

+У цю величну хвилину тихо розгортаються кущі, і на галявину виходить — Хо.  

-Широка дорога стелиться від Києва на Богуслав і далі в шевченківський край.  

-Вересень уже запалив вогнища у лісах і дібровах.  

-Осінь чарує мене своїми смутками.  

-Ми розминались в часі і у просторі. 

 

Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Небо як склепіння матове. 

-Місто маленьке, обивательське. 

-Бук, як відомо, міцне дерево. 

-Чиста вода як сльоза. 

+Вірний приятель то найбільший скарб. 

 

Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Старість не радість. 

-Земля мов казка. 

+Відчувати в окопі живу душу біля себе це справжнє щастя. 

-Ти між зірками одна. 

-День довгий, безконечний, тривожний. 

 

Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) 

+Ці квіти спогади про світлі дні. 

-Життя не дим і не омана. 

-Ґава не пава, а Хима не козак. 

-Ти наше диво калинове... 

-Я він і є, бо кажу правду. 

 

Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) 
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-Слово не стріла, а глибше ранить. 

+Почуття міри це якість митця. 

-Ні, він не боягуз, за чужого спиною не ховатиметься. 

-Зимове сонце як вдовине серце. 

    -Я Мавка лісова. 

 

Виділене слово є означенням у реченні 

-Капуста-то «гарна», та качан «гнилий». 

-Дерево «криве», а плоди «солодкі». 

-Моя хата небом «укрита», землею «підбита», вітром «загороджена». 

-З вола «дві» шкури не деруть. 

+«Достигле» яблуко саме з дерева падає.  

 

Виділене слово є означенням у реченні 

-Трудовий хліб «солодший» за мед. 

+Під «лежачий» камінь вода не тече. 

-Повітря було «холодне і чисте». 

-«Вченому» світ, а «невченому» тьма. 

-«Мудрим» ніхто не вродився, а навчився.  

 

Неузгоджене означення є в реченні 

+Сльози гарячими солоними струмками побігли по щоках «дівчини». 

-«Холодний» вітер різкими голками впивався в обличчя. 

-Вітер тихо гойдає «засніжені» квітами віти. 

-«Старий» віл не піде на ріллю. 

-Одразу за парканом «нашого» двору починається велике узлісся. 

 

Неузгоджене означення є в реченні 

-«Сонячний» серпанок покриває дерева. 

+Вода «в ріці» сурмила срібно-срібно. 

-Сади, «омиті музикою згадок», ковтають пил міжселищних доріг. 

-Віділлються вовкові «овечі» сльози. 

-Схід «сонця» я вийшов зустріти у поле. 

 

Прикладка є в реченні 

-Попід горою, яром, долом, мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять. 

-3 темного моря білява хвилечка до побережного каменя горнеться. 

-Мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав'язь все-таки дали. 

+Пристрибала до ялинки тиха білка-сіроспинка. 

-Ліси мої, гаї мої священні! Пребудьте нам вовіки незнищенні! 

 

Прикладка є в реченні 

+Дуба-велетня я чую мову, він — сама історія жива. 

-Стоїть у ружах золота колиска. 

-Тоді в чагарниках, а особливо на узліссях, з'являється у нас на Україні вальдшнеп.  

-Усі мої ліси, удень такі привітні, схрестилися вночі із небом на шаблях.  

-Де-не-де ще тремтів на гілці одинокий, скручений дудочкою листок, схожий на 
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змор¬шкувате вушко. 

 

Виділене слово є додатком у реченні 

-Черниш дивився на поранених майже з побожною «шаною». 

-Із панських прихвоснів-рабів ми людьми «з прізвищами» стали і вголос прізвища 

сказали під зле сичання ворогів.  

-В лісах чулася хода «весни».  

-Перехожі «з подивом» зиркали на дівчину.  

+Старий Кайдаш загадав звечора Кайдашисі та Мелашці «гребти» сіно. 

 

Виділене слово є додатком у реченні 

+Він пам'ятає «шаблю» гостру. 

-Мама була «вчителькою». 

-Гарячий промінь по підлозі котився «м'ячиком». 

-Блукає тьма «лісами і полями». 

-«В» глибокій «воді» велика риба. 

 

Виділене слово є обставиною причини в реченні 

+«Од переляку» на його лобі виступив холодний піт. 

-Бурлаки завернули в яр «на відпочинок». 

-Палаюче сонце висить «над степом». 

-«3 дев'ятої  ранку до шостої вечора» вони старанно переконують одне одного, що 

не божевільні.  

-Кулі прошивали повітря щоразу «густіше». 

 

Виділене слово є обставиною причини в реченні 

-Між осик білих по траві стежки «навхрест» переплутались, 

+Повітря дрижало «від грому» пострілів. 

-Сергій оглянувся «довкола» і довго дивився на вогку та холодну березневу ніч. 

-«Тим часом» трапилась несподівана подія. 

-Зненацька «від Десни» полетіло сухе сіно. 

 

Виділене слово є обставиною способу дії в реченні 

-«На» чужій «ниві» все ліпша пшениця. 

+Коли «старанно» косять, то сіна взимку не просять. 

-Сій овес «у грязь», то будеш князь 

-Капуста ще «на грядці», а ти вже на голубці зуби гостриш. 

-У всякім «подвір'ї» є своє повір'я. 

 

Виділене слово є обставиною способу дії в реченні 

-«Взимку» літа не доженеш. 

+Порожній колос «вище над усіх» стоїть. 

-Січень січе та й морозить, ґазда «з лісу» дрова возить. 

-«На годину» опізнився — за рік не доженеш. 

-3 глибокої «борозни» високий хліб росте. 

 

Виділене слово є обставиною часу в реченні 
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-Лихий гість і господаря «з хати» вижене. 

+«На Івана Богослова» хто не посіяв жита, не варт і доброго слова.  

-«На зло» моїй «жінці» — нехай мене б'ють.  

-В кожній «неправді» є половина правди.  

-Долі й найбистрішим «конем» не об'їдеш. 

 

Виділене слово є обставиною часу в реченні 

+Не жалкуй на сусіда, коли сам спиш «до обіду».  

-Дружба родиться «в біді», а гартується в труді.  

-«За компанію» і циган повісився.  

-«В пригоді» пізнавай приятеля.  

-«Знехочу» кум у кума порося з'їв. 

 

Виділене слово є обставиною місця в реченні 

-Його й муха «крилом» вб'є. 

-Дощі випадали «щоденно». 

+Цвіли «під вікнами» мальви. 

-Боржник «весело» бере, а сумно віддає. 

-«У Хоролі» всього доволі. 

 

Виділене слово є обставиною місця в реченні 

+Враз «угорі» над моїм смутком обізвались бентежні звуки далеких дзвонів. 

-«Сонно» хлюпала річка. 

-Наляканий кіт «прожогом» вискочив із темного під'їзду.  

-«Поволі» загусають сутінки над полями.  

-«Після грози» випали ще дощі тихі, з сонцем. 

 

Виділене слово є обставиною мети в реченні 

-По садах пустинних їде «гордовито» осінь жовтокоса на баскім коні. 

+«На пораду» вересень покличе всю старшину лісу і степів. 

-«При дорогах» соняшники зацвітають сонячно. 

-Смугасті таємничі тіні «нишком» блукали галявиною. 

-«Серед подвір'їв» над колодязями дрімають дерев'яні журавлі. 

 

Виділене слово є обставиною мети в реченні 

-3 ясно освітлених «театрів» і кав'ярень зникали останні постаті людей 

-«День у день» на вершинах снують холодні тумани. 

-Вітер «тихо» гойдає засніжені квітами віти. 

+«Навмисне» ми ніколи не шукали собі веселощів. 

-«Попереду» видніються якісь таємничі пагорби. 

 

Речення з порівняльним зворотом 

+Білосніжні хмаринки, як пір'я, легенько пливуть краями неба. 

-Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками. 

-Шуміла річка, вкрита білими сережками піни. 

-Так йому треба, як лисому гребінця, сліпому дзеркала, глухому музики.  

-Заходить сонце, сповіщаючи засуху і спеку 
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Речення з порівняльним зворотом  

-Хлопець і тепер карбованця варт, а як йому боки намнуть, то два дадуть.  

+На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже змокла, як квочка.  

   -Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.  

   -Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли.  

   -Клим, з бичачою шиєю, мав уже власний розум і кулаки не менші за батькові. 

 

Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні 

(розділові знаки пропущено) 

+Це місто прекрасне як усмішка долі.  

-Дощ ллє як з відра.  

-Руки зробилися як лід. 

-Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої 

літературної праці — «Зачарованої Десни».  

-Сидів не більш як півгодини. 

 

Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні 

(розділові знаки пропущено) 

-Максим почервонів як рак. 

+Зі степу як із вогкої печери тягло свіжою прохолодою. 

-Розглядаємо вашу відповідь як згоду. 

-Роботи вистачило не довше ніж на два дні. 

-Чисті та свіжі стіни ніби випромінювали ласку. 
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Односкладним означено-особовим є речення 

-До гори вийдеш, а з гори зійдеш. 

-Посадили над козаком явір та калину. 

+Любимо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею. 

-Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладуть? 

-Гарно у таку пору в полі. 

 

Односкладним означено-особовим є речення 

+Марную день на пошуки незримої німої суті в сутінках понять. 

-В травні стихло навкруги. 

-Дорога. Ранок. Тиша. 

-Покромсали життя моє на частки, на тьмяну січку слів і суєти. 

-Нас зустрічають хлібом-сіллю. 

 

Односкладним неозначено-особовим є речення 

+На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий. 

-Доберемся за три годиночки за стонадцять верств до родиночки. 

-Мої любі, до мене ходіть! 

-Разом ходімо в майбутнє. 

-Вчись не до старості, а до смерті. 

 

Односкладним неозначено-особовим є речення 

-Сонця решетом не вхопиш. 

-Город було засаджено всякою всячиною.  

+На полянах поміж дубами викосили траву.  

-Для добрих друзів відчиняю дім.  

-Не зоравши, не посієш. 

 

Односкладним узагальнено-особовим є речення 

+По правді роби, по правді й буде. 

-Щоб спрагу вгасити, треба води попити.  

-Море перепливти — не поле перейти!  

-Зранку було тихо на обох пагорбах.  

-Без труда нема плода. 

 

Односкладним узагальнено-особовим є речення 

-Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось.  

-Не бійся досвітньої мли, досвітній вогонь запали.  

-Весною в селі встають рано.  

+Що посієш, те й пожнеш.  

-Не злічити мені цих зірок. 

 

Односкладним безособовим є речення 

-Не додавай знесиленим журби. 

+У лузі пахне вогкою травою.  

-Скажи мені, соловейку, правду...  

-Прислухаюсь до шереху вітру.  
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-Уже весняний вітер віє. 

 

Односкладним безособовим є речення 

+Нема диму без вогню. 

-На сіно грекам кинули верету.  

-Йшли не довго, не блукали...  

-Без вітру і билинка не ворухнеться  

-Посієш вітер — пожнеш бурю. 

 

Виділені слова є однорідними присудками в реченні 

+День був «ясний, сонячний і теплий». 

-Віля хати зашуміли внуки — «радість і надія» у житті.  

-Голос її окликався «гнівом, докорою, огидою».  

-Гори вкриваються «позолотою й блиском».  

-В саду цвіли «бузина та калина». 

 

Виділені слова є однорідними присудками в реченні 

-Співає осінь «щиро й журавлино». 

-І сонце «світить», і сніг «куриться». 

+«Насунули» снігові хмари і «оповили» небо. 

-Цвіте «малина, смородина, тютюн, квасоля». 

-Ми маємо право на «сум і любов, на щастя, на сонце і трави». 

 

Виділені слова є однорідними підметами в реченні 

-Ввижалась «юність» безконечна, безмежна бачилась «весна». 

-Дощ ураз вимочує акуратно зачесане «волосся і курточку». 

+Парк прикрашали «статуї, фонтани, альтанки». 

-Данило кличе за собою малого «песика Кузьму». 

-Хлопець знічев'я ганяв «гусей», спустошував пташині «гнізда». 

 

Виділені слова є однорідними підметами в реченні 

+Тут і «ягнята, і жінки, і дітки» сидять у дощ під шкурами кибитки. 

-Моє «щастя, і ніжність, і гнів» я у пісні б хотів зберегти. 

-Осінь позолотила «гаї і діброви». 

-Сніг покрив «кущі», замів «дороги». 

-Мине «тиждень, і осінь» перебере свої законні повноваження. 

 

Виділені слова є однорідними додатками в реченні 

+Дали в дорогу різних «почастунків, лящів, тарані» і місцевих «трунків». 

-На пагорбах росли стрункі «смереки й кипариси». 

-У материнському погляді не було ні «фальші, ні лукавості, ні хитрування». 

-Навколо тільки дрімучий «тютюн та мак», та кукурудзяні «тополі».  

-По «долині», по «стежині» біжить сонце. 

 

Виділені слова є однорідними додатками в реченні 

-Сніг покрив «кущі», замів «дороги». 

+Моє «щастя, і ніжність, і гнів» я у пісні б хотів зберегти.  
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-Високі нескошені «трави й хліба» виблискували на сонці.  

-Ми розминались «в часі і у просторі».  

-Сплять «озера і гаї». 

 

Виділені слова є однорідними обставинами в реченні 

+Співає осінь «щиро й журавлино». 

-«Тихо-тихо» шумлять-перешіптуються осокори.  

-Місяць переплигує «з хмари на хмару».  

-В теплий вирій летять «восени» журавлі, а «весною» вертають. 

-«За городом» срібною гладінню розливався ставок, «за ставком» верби до води 

похилили¬ся. 

 

Виділені слова є однорідними обставинами в реченні 

-Вода в ріці сурмила «срібно-срібно». 

-Звився жайворонок  «високо під» чисте «небо» 

+А літо йде «полями і гаями». 

-Сонце було ласкавим «до води, дерев, квітів» і дівочої «краси». 

-Вересень буйно зеленів отавами «на луках», заплітав павутиння «в повітрі». 

 

Виділені слова є однорідними означеннями в реченні 

+Каштани хитають «привітним і теплим» гіллям. 

-Обличчя в жінки було «чуже, незнайоме». 

-Сірі води густо спливали з «сірого» неба на «посірілу» землю. 

-В цей «лагідний літній» день ставок здавався коштовною перлиною. 

-За лісом широкі поля «поволі й лагідно» спускались вниз. 

 

Виділені слова є однорідними означеннями в реченні 

-Ліс зустрів мене як друга... «пізнім» дзвоном солов'їним, «ніжним» голосом зозулі. 

+Настане «душне, гаряче» літо. 

-Ніч була «хмарна, беззоряна». 

-У «щире» серце «щире» слово знаходить шлях обов'язково. 

-Увечері дмухнув «теплий вологий» вітер. 

 

Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) 

+За шкільними партами схилились «чорняві (?) біляві (?) русяві» голівки. 

-У полі зацвітуть «пахучі (?) голубі» фіалки. 

-В «густім (?) зеленім (?) березовім» гаю над Дністром весело щебетали пташки.  

-«Довгими (?) осінніми» вечорами велись безконечні розмови та суперечки.  

-«Біла (?) кучерява» хмарка застигла в синьому небі. 

 

Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Займався «пишний (?) січневий» ранок. 

+Берези «милі (?) білокорі» чекають райдугу свою. 

-«Гарячою (?) осінньою» барвою горить на сонці ячмінь. 

-«Залитий сонцем (?) рівний» степ одразу принишк. 

-«Маленька (?) червона» стежка заблищала десь далеко на морі під самим місяцем. 
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Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Дерева стоять «блискучі (?) мускулисті (?) щасливо притихлі», мовби 

прислухаються до свого росту. 

+Вся долина здається залитою «буйними (?) зеленими (?) морськими (?) прозорими» 

хви¬лями. 

-Маяли над нами «жовті (?) голубі (?) червоні»  метелики. 

-«Глибоке (?) чисте і правдиве» слово зі зрушення великого встає. 

-Каштани хитають «привітним (?) теплим» гіллям. 

 

Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) 

+На пляжах купиннями зачорніли «викинуті прибоєм (?) морські» водорості, 

-Якісь «солодкі (?) любі» спогади колисали його серце. 

-Настала ніч,  «довга (?) беззоряна (?) глуха». 

-Йому жаль стало Жука — «здорового (?) чорного (?) мордатого». 

-Усі Йшли за Чубенком, «завзятим (?) невідступним і непосидючим». 

 

Кома не ставиться в реченні 

-Думи українського народу, висловлені нашими геніями, ні в огні не згоряють (?) ані 

в воді не тонуть. 

+Над широким Дніпром у промінні блакить (?) і висока (?) і тиха могила. 

-Минають віки, волею людей змінюється географія степу, іншими люди стають (?) і 

віт¬ри (?) і трави. 

-Від чабанів пахло і вітром (?) і сонцем (?) запашними травами (?) духмяним 

степовим зіллям. 

-Все частіше то там (?) то тут чувся веселий сміх. 

 

 

Кома не ставиться в реченні 

+Доводилося вам їздити пізньої весни (?) чи раннього літа по Україні?  

-Закони вод (?) вітрів (?) і хмар (?) і світла відкрились нам у ті далекі дні. 

-Завод і лан (?) село і місто злились в єдину пісню чисту.  

-Шумить (?) і шепче (?) і тривожить зрадливий дощ із-за кутка  

-Картуз був на Кузьмі якийсь чудернацький (?) не нашої ери (?) з переламаним 

козирком.   

 

Кома не ставиться в реченні 

-Тече вода в синє море (?) та не витікає. 

-Усі заговорили про вчорашню війну як про щось давно минуле, сповнене не стільки 

жа¬хів (?) як героїчних подвигів. 

+Він бачив себе коло вагонеток з цукром (?) або біля апарата. 

-Вожак тільки журно курликає над нашою хатою (?) над селом чи над містом (?) над 

по¬лем чи над лісом.  

-І сам собі постань законом (?) і не вагайся (?) не блажи. 

 

Кома не ставиться в реченні 

-Заспівали брати (?) ще й сестроньки.  

-Їхав козаченько лугом (?) долиною (?) та лісочком (?) та садочком до своєї милої.  
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-Раз дівчина по гриби ходила (?) в зеленому гаї заблудила.  

-Здасться, часу і не маю, а не встигаю (?) не встигаю!  

+Зрубаємо в лісі сосну (?) або дуба. 

 

Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них — тире в 

реченні (розділові знаки пропущено) 

-Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи все виблискує золотом, все блискає 

жнив'яним сонцем.  

+Усе і це повітря, і покручені лози, і зів'яла трава все це мимохіть нагадує їй 

щасливі хвилини її життя.  

-Все зберегла моя уява ті ночі зоряні, ті дні  

-Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому знайоме, 

промовляло до нього  

-Сором, досада, злість усе разом прийшло в його голову. 

 

Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них — тире в 

реченні (розділові знаки пропущено) 

+Усе і дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси починало, здавалось, від кожного слова 

бри¬ніти, як грандіозна мембрана.  

-Тихо було навкруги і над широким плесом лиману внизу, і позаду, під урвищем 

гори.  

-ЛОЗИ, кручі, висип, ліс все блищить і сяє на сонці. 

-Все зникло, наче в казці місто, гори, поле, гай.  

-Чарівний світ пливе переді мною сині води, білі пісні, хати на високих берегах. 

 

Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки 

пропущено) 

+Лози, висип, кручі, ліс усе блищить і сяє на сонці. 

-На полях чулися невиразні шерехи то тріск сухого бур'яну під чиїмись обережними 

кроками, то причаєне шарудіння, то стриманий писк.  

-Тиша була наповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворонка, і 

дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестом стиглого жита. 

-Там все було важке: і свинцева дніпровська вода, і хмари низькі в надвечір'ї над 

тими темними цятками по зеленому.  

-Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка, 

Сагайдачного, Хмельницького, Сірка.  

 

Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки 

пропущено) 

-Тут все моє і луг, і гай.  

-Все навкіл і трави, і дерева, і кущі наче завмерло.  

+Гуркіт підвід, рокіт моторів, іржання коней усе ставало зараз помітно лункішим, 

ніж удень.  

-Українські дореволюційні письменники Шевченко, Марко Вовчок, Панас Мирний, 

Нечуй-Левицький багато творів присвятили зображенню жахливої долі українського 

народу.  

-Заснув, знечувся й коли, і снилися красиві коні сірі, гніді, вороні. 
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Звертання є в реченні 

+Як хороше жити, мій друже, мій брате, коли тобі йде дев'ятнадцятий рік! 

-І так їй весело, старій, так легко, неначе вона помолодшала. 

-Наумиха, напнута чорною хусткою, з складеними на грудях руками, стояла, 

спершись на ріг безверхої хати, і грілась босоніж на теплій ще землі. 

-Гаї, садки, урочища, хати, дерева, клуні — усе нашіптувало йому казки дитинства. 

вливало молодість у вже підтоптане, на мощі схоже тіло. 

-По хуторах і пасіках, по приструмкових хащах і непролазних тернах, по байраках і 

долинах ні на хвилину не затихав той спів, та музика, те вечорове весняне диво. 

 

Звертання є в реченні 

-Синиці голос-голосок один не збляк, один не змок, голками сиплеться сухими.  

-Чи чули ви, як в дзвоні молотка співає сталь, вітаючи людину?  

-Дивіться на мене: я виплакав очі, мені їх не шкода, мені їх не жаль.  

-Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах буйних.  

+Мій давній друже! Мушу я з тобою розстатися надовго. 

 

Звертання є в реченні 

-Христя прохала батька привезти з міста гостинця — хоч перстень, хоч сережки, хоч 

стьожку яку-небудь.  

+Благословенні ви, сліди, не змиті вічності дощами, мандрівника Сковороди.  

-Неподалік дзьобаті крани — як велетенські журавлі.  

-Весіль і побратань посол єдиний, із давнини він зветься «хліб та сіль».  

-Щезай в пожежах самоспалень, в гірких руїнах власних попелищ! 

 

Звертання є в реченні 

-Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось. 

-Миколка, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький, був сумирненький, 

соромливенький, млявенький, як дівчинка.  

-Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки....  

+Почекай-но, дівчино, ще й для тебе троянди весни розцвітуть.  

-Проситься в серце матусина пісня. 

 

Речення із вставним словом 

-Тобі, «земле моя рідна і велика, матінко велична», мої всі поривання.  

-Земля «не може» жити без сонця.  

+Там, «кажуть», з гір усю країну видно.  

-«Дорогий друже»! Довго чекав ти мого листа. 

-Він казав, що «не може» мати ніякої насолоди від життя, коли знає, що поруч люди 

без¬правні, забиті. 

 

Речення із вставним словом 

+«На жаль», у мене нема знайомих в Кишиневі. 

-Ой не сійтесь, «сніги». 

-Під першим шаром спочатку пішла солонцювата жирна глина з різким запахом 

нафти і «нарешті» вугільний шар.  
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-Вітер дужчав, «принаймні» очерет шумів так, що заглушив «навіть» думки.  

-Всяке трапитись «може» на довгім віку. 

 

Вставне слово (словосполучення) вказує на впевненість (невпевненість) у тому, що 

повідомляється, в реченні 

-І ось, «нарешті», вершина  

-«На щастя», її запросила до себе на село наша старша тітка.  

+Десь надсадно, як на заріз, ревіло теля, «очевидно», загубивши матку.    

-Голос його був не рокований, а, «навпаки», бадьорий та глузливий. 

-Немає сонця — десь воно, «проте», живе і світить: за хмарами пливучими,  

за снігом, за млою переливною. 

 

Вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлюваному в реченні 

-Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе — само прийде.  

+На щастя, літак ішов по курсу майже на схід.  

-Літаки, здавалось, ідуть зовсім беззвучно...  

-Взагалі, мені здається, Серьожка, що люди стали начебто ще згуртованішими. 

-Але шнур, очевидно, не загорівся, бо знову мигнув огнем 

 

Речення з відокремленим означенням 

-Отаман дуже полюбив Миколу; настановив його за крилаша, себто за свого 

помічника.     

-На світі усе знайдеш, крім рідної матері. 

+Зовні спокійний, Петро жив усі ці місяці якоюсь внутрішньою тривогою.  

-На яблуні переливчасто заспівала іволга і, війнувши пір'ям, перелетіла на друге 

дерево.  

-Тимчасом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік. 

 

Речення з відокремленим означенням  

-І на оновленій землі врага не буде, супостата.  

+Небо, холодне та темне, байдуже блимало зірочками.  

-Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.  

-Незважаючи на спеку й духоту, косарі співали косарських пісень.  

-Над Оболонню висять низько білі, аж прозорі, хмарки. 

 

Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки 

пропущені) 

-Людина не позначена любов'ю не зможе звести серця для добра. 

+Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав. 

-Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою. 

-Покинута людьми на довгі дні дорога помирає в бур'яні. 

-Стояв Тарас на Чернечій горі осяяний променями сонця. 

 

Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки 

пропущені) 

+Дим погаслих вогнів стелиться від гори до гори синіми смугами. 

-Втомлений нічною біганиною він задрімав не заплющуючи очей.  
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-Її маленька постать облита м'якою зеленуватою тінню акацій була незвичайно 

граціозна. 

-Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади не огороджені тинами.  

-Народ покинутий на злидні повинен стратить риси рідні  безслідно стертися з землі. 

?Поширене означення відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)  

-Добру віщують погоду скупані в сонці хмарки.  

-Хвилювалося розбуджене весняним вітерцем жито.  

+3 природи мовчазна вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду.  

-Проковтнули тишу обважнілі від снігу сосни.  

-На повитих мороком вулицях не припинявся рух. 

 

Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки 

пропущені) 

-Лукаш зачарований музикою лісу зупинився на галявині. 

-Осінній ліс осяяний вранішніми променями сонця здавався казковим. 

-Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла. 

-Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна. 

+І дощами вмиті журавлі в блакиті відлітають у тривожний дальній шлях. 

 

Ускладнене відокремленою уточнювальною прикладкою речення 

-То хліб. Домашній добрий хліб. Хмільний. Гарячий. Щойно з печі. 

-Земля оновлена! І люди не ті, що ти, Тарасе, знав... 

-Дружба — безмежна, як море. 

+Люди — солдати, матроси, цивільні — потоком вливалися в одні двері,.. 

-Дивлюся на квітучу яблуньку, а бачу сухі дерева. 

 

Ускладнене відокремленою прикладкою речення 

+Природжений співак, він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом. 

-Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва довгообразі й русяві, з довгими, 

топкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами.  

-На яблуні переливчасто заспівала іволга і, війнувши пір'ям, перелетіла на друге 

дерево. 

-Земля, схована морозом, покрилась білим снігом.  

-Причаїлися гори заворожені красою ніколи не бачених степів. 

 

Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не 

відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

+Співають ідучи шахтарки кароокі.  

-Побігли швидко, мов ящірки, потоки з гір стрибаючи на переступах.  

-Вона стояла закам'яніло мовби не дихаючи нічого не чуючи і не бажаючи знати. 

-Духнович присівши почав слухняно жувати.  

-На яблуні переливчасто заспівала іволга і війнувши пір'ям перелетіла на друге 

дерево.     

 

Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не 

відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Схилились два самітні клени читаючи весни буквар. 
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-Зозулі кували торкаючи дзьобиками чарівні клавіші неба.  

+Співають ідучи дівчата. 

-Світить річка зникаючи у маревах небосхилу.  

-Здоровань крутнувшись вивільнив свої руки з рукавів куртки. 

 

Обставина не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)  

-Затамувавши подих роздумуючи всі рушили до левади.  

+Ідуть дівчата в поле жати та знай співають ідучи.  

-Він говорив а я йшов і слухав пориваючись вирватися з того ритму.  

-І я зими крутий долаю норов обличчя підставляючи вітрам.  

-І заснув я нарешті незважаючи на біль. 

 

Обставина не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Проплавав я на річці підмітаючи пароплави і чистячи картоплю з рік.  

-Ненавидячи відступ він ненавидів усіх що відступали й себе також.  

+Вас одразу можна впізнати і не бувши ворожкою.  

-Січкар незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги дуже прудко бігає.  

-Де-не-де біліє деревій пахнуть сохнучи від спеки васильки.  

 

Обставина не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

+Увесь день Славко працював не покладаючи рук.  

-Чорне небо висіло над степом граючи незліченним розсипом зоряних іскор.  

-Під вітром вгинаючи лінії прості повис нерухомий за вікнами дощ.  

-Вони стояли мовчазні вдивляючись в далеке минуле своє і своїх батьків...  

-Дід прожив під сонцем коло ста літ ніколи не ховаючись в холодок.  

 

Обставина не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) 

-Здалека під небом в вирій летючи голосно курличуть журавлів ключі.  

-Незважаючи на малесенький вітерець парило і робилося душно.  

-Іду собі ні на що особливо не зважаючи.  

+Лінивий сидячи спить лежачи робить.  

-Хлопчики сиділи на березі звісивши ноги і вели тиху розмову.                                             
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Складносурядним є речення  

-Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись рукою.  

+Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.  

-Мати —  це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя.  

-Краю мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків.  

-Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче? 

 

Складносурядним є речення  

-Вода ума не мутить та й голови не смутить.  

-Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся. 

-Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх 

народ¬ними піснями. 

+Прожектор небо розсікає, і золоті аерозграї в його промінні мерехтять.  

-Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую рідній батьківській хаті. 

 

Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки 

пропущено) 

+Дощ пройшов (?) і Київ зеленіє. 

-Підбилися в зеніт Волосожари (?) і каже казку зірка до зорі 

-На лугах вже скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло 

-Людина створила культуру (?) а культура — людину. 

-Слова — полова (?) але огонь в одежі слова — безсмертна, чудотворна фея, 

правдива іскра Прометея. 

 

Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки 

пропущено)  

-Зрідка пробіжить тут заєць (?) або спиниться на кручі вовк.  

+Ще мить (?) і Дрогичинська битва загримить. 

-Тільки коники сюрчать (?) та перепел іноді підпадьомкає. 

-Тепло було (?) й вишні цвіли рясно. 

-Сині роси зблискували на травах (?) і сонце купалось на левадах. 

 

Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки 

пропущено) 

-Осінь сумна (?) та весело жити. 

-Чи то праця задавила молодую силу (?) чи то нудьга невсипуща його з ніг 

звалила. 

+Що таке присудок (?) і чим він виражається? 

-Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали (?) та синички, стрибаючи 

в гіллі, наладжували голос на осінній.  

-Зима невелика (?) та в неї рот великий. 

 

Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки 

пропущено) 

-Субота — не робота (?) і в неділю нема діла. 

+Так по зимі приходять весни (?) і по грозі сіяє синь. 

-І Гнат не винуват (?) і Калина не винна. 
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-А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє (?) і цвіте блакить. 

-Осінній вечір тихо догорає (?) і золото спадає з ясенів 

 

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення 

«Здійнявся вітер ...» обрати 

-тому люди застібнули пальта. 

+і пішов дощ. 

-піднялася курява. 

-закружлявши листя. 

-холодний і неприємний. 

 

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення 

«Ми не вивчили уроки ...» обрати 

+і мама нас насварила. 

-і пішли гуляти. 

-захопившись грою. 

-тому боялися іти до школи. 

-тому що забули записати домашнє завдання. 

 

Складнопідрядним є речення 

-В яру шуміли верби густим, затишно-рівним співом, і бадьоро гомоніли на горі 

дуби. 

-Ріка вирує сонцем, а плавні вниз десь аж до лиманів синіють.  

-Під осінніми високими зорями затихають оселі, і тепер стає чутнішою мова роси.  

+Листя тріпотіло на деревах вздовж шляху, дарма що стояло тихе, сонячне безвітря.  

-Обід вже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу. 

 

Складнопідрядним є речення 

-Цвіте земля, і простори морів її голублять синіми вітрами. 

+Гора така, що з неї спускалися цілий день 

-Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці 

-При світлі волі всі краї хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї подібні до 

Едему! 

-Будеш сіяти з сумом — вродить печаль. 

 

Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення 

-Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала. 

+Велику силу чародійних перетворень мають наші ріки і броди, коли в них тоне й 

тоне місяць, коли в таємничих ямбах очеретів затихає птиця. 

-Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов'я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм 

ма¬леньким і гарячим. 

-Було шкода літа, що промайнуло, сонця, що вже помітно вихолоняло, степу, котрий 

стихав після гомону токів і пташиного граю. 

-Дуже рано я збагнув, що найвища премудрість, найвищі знання, накопичені 

людством за всі попередні віки, знайшли своє місце на папері, поселилися в книгах. 

 

Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
128 

 

+Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла від сонця 

земля сповнюється чарами материнства.  

-Вночі, коли небо і ріка стали зоряною єдністю, вони повертались додому.  

-Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи.  

-Є в житті кожного народу часи, коли нікому ніщо не прощається, коли всяке добро 

або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші найтонших терезів історії. 

-Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала. . 

 

Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення 

+Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце 

тисне. 

-Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і 

го¬мін між людьми. 

-Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що купити, чим 

засіяти пари і що сіяти по озимині. 

-Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла від сонця земля 

сповнюється чарами материнства. 

-Події, що про них гомін ходив у народі і що до них закликали всі оті промовці на 

яр¬марку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю. 

 

Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення 

-Біда навчить, кому подати руку і від кого прийняти чесний хліб. 

-Ніхто не знає походження назви річки Псел, бо губиться вона в туманній далечі 

віків. 

+Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається самота. 

-Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб 

наше слово не вмирало.  

-Не поет, хто покидає боронить народну справу. 

 

Складнопідрядне речення з підрядним означальним 

+Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне письмо, яким 

тепер не пишуть до людей.  

-Зорі галактик із глибин всесвіту цілу ніч прислухаються, як зачіплянські коники 

цвірчать.  

-Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти.  

-Темнота вужчала, ніби самі гори змикалися над головою.  

-Де творчості немає, там і життя нема. 

 

Складнопідрядне речення з підрядним означальним 

-Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. 

+Шукаю служника такого, не вельми ціною дорогого, щоб вмів і шить, і варить, і 

коня доглядать.  

-Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками в хаті.  

-Що міцніші зв'язки людини з культурою народу, то більшого можна сподіватися від 

неї як від громадянина.  

-Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі. 
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Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним 

-Відколи на світі пісні гомоніли, такої не чуто ніколи. 

+Здалось, примарилось мені, наче ти печальною ходою десь пройшла у білому 

вбранні.  

-Як тільки ударить перший промінь сонця в мури, вони спалахнуть золотим 

пожаром.  

-Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева 

потопали в ньому.  

-Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. 

 

Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним 

+Злапалося Калнишевському, що він прив'язаний незримою ниткою до обтягнутої 

бі¬лою рукавичкою руки царициного камергера. 

-Війна — це тир, де цілий світ — мішені. 

-Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм. 

-Всі позбирай в небесах бризки осіннього світла, щоб у привітних очах усмішка 

радості квітла. 

-Якщо в перший тиждень великого посту тепло, то літо буде ясне. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця 

-Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева 

потопали в ньому. 

-Зблиснула у світлі фар течія річки, що сонно перекочує хвилі й молочно спалахує в 

темряві. 

-Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається. 

+Я прийшов із мас, із поля, знизу, де од злиднів очі як огонь. 

-Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця 

-В той час як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор. 

+Я й справді ж бо, на крилах мрії ніжної гойдавшись, злітав аж ген туди, звідкіль 

мені земля була — як на долоні. 

-Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева 

потопали в  ньому. 

-Я той, що греблі рве.  

-Гора така, що з неї спускалися цілий день. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу 

-Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям.  

-І все, куди не йду, холодні трави сняться. 

+Коли батько приїхали, вони ще довго про щось шепотілися з дідом.  

-Сонце ховалось за межигірський бір, котрий од того став ще чорніший.  

-Якби свині крила, вона й небо б зрила. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу 

+Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе в невідомі 

краї! 
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-Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі. 

-До того змучений, що нічого писати не можу, і це мене гризе найбільше. 

-Коли немає сили, то й світ не милий. 

-Скупий, якби міг, то б два рази одно їв. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови 

-Чия відвага, того й перемога. 

-Тарас дивиться на Остапа такий здивований, начебто це був і не Остап зовсім... 

+Коли я тривожуся долями вашими, для мене світлішим стає виднокруг. 

-Я люблю, щоб сонце гріло. 

-Комаха прокляв день і хвилину, коли в нього з'явилась думка виїхати з дому. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови 

+Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила 

золотую арфу. 

-Він знав, куди Варка прати ходила. 

-Моя далека юнь, ти не здаєшся сном, хоч зморшки на чолі все глибшають у мене. 

-Перед тим як вечеряти, Гнат, вийшовши на ґанок, тонко засвистів. 

-Так гарно тут, що шкода ступати по непорочній сніговій білині. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості 

+День був душний, незважаючи на те що краплі учорашнього рясного дощу 

іскрились на траві.  

-Раз буде своя збройна сила, то ми повинні мати й своїх командирів.  

-Все можуть зробити людські руки, коли захочуть.  

-Пташки співали і свистали усюди по гаю так голосно та гарно, що все кругом 

неначе усміхалось.  

-Зблиснула у світлі фар течія річки, що сонно перекочує хвилі й молочно спалахує в 

темряві. 

 

Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості 

-Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила 

золотую арфу. 

-Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить. 

+Скільки не дивись на море, воно ніколи не набридне. 

-Вже над серпнем вересень глузує, де він дня шматочок загубив. 

-Там, де сяють верби з-за гори, над водою гнуться явори. 

 

Безсполучниковим є речення 

-Коли на Юр'їв день мороз, то і під кущем овес. 

-Що за літо заробить Мотря, те за зиму і проживуть. 

+Будеш сіяти з сумом — вродить печаль. 

-Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 

-Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк. 

 

Безсполучниковим є речення 

-Тепло було, й вишні цвіли рясно. 



УВАГА! Вірний варіант відповіді відмічений символом «+» 

 
131 

 

+При світлі волі всі краї хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї подібні до 

Едему!    

-Мабуть, батько ще більше посивів і мати ще дужче зігнулась. 

-Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає? 

-Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі 

краї.    

 

Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено) 

-Усі обличчя повернулися до Олександри (?) усі очі втупилися в неї 

+Гаї шумлять (?) я слухаю. 

-Микола впізнавав і не впізнавав дівчину (?) вона була не вербівська. 

-Місяць на небі (?) зіроньки сяють. 

-Струмки полощуть срібло тиші (?) в росі купається трава. 

 

Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено) 

+У товаристві лад (?) усяк тому радіє. 

-Порозтають тії білії сніги (?) покриються травицею всі луги.  

-Гули бджоли (?) щебетало птаство. 

-У всякого своя доля і свій шлях широкий (?) той мурує, той руйнує... 

-Нема без втрати перемоги (?) без горя радості нема. 

?Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові зна¬ки пропущено) 

+Ще сонячні промені сплять (?) досвітні огні вже горять. 

-Вся природа радіє сонцю (?) сміються поля, дзвенять у повітрі бджоли, птахи 

розспі¬валися в діброві.  

-Літо дбає (?) зима поїдає. 

-Вітри вщухли (?) розп'ялися хрестами вітряки на вигоні. 

-Вечір в срібній млі розтанув (?) ніч спустилася на землю. 

 

Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено) 

+Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне  

-Гляне (?) холодною водою обіллє. 

-Защебетав соловейко (?) пішла луна гаєм. 

-Подивилась ясно (?) заспівали скрипки. 

-Засієш вчасно вродить рясно. 

 

Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і 

безсполучниковим)  є речення 

-Найогидніщі очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні 

вельможні, найпідліша брехлива сльоза. 

-Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір. 

-Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що було чути, як знизу 

дихає колос, як згори випадають роси і місячна обніж. 

+Багряний вечір догорів, і попіл падає на місто, переливається намисто 
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понаддніпрянсь¬ких ліхтарів. 

-Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, той не ввійде в майбутнє, не прийме 

сучасне. 

 

Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і 

безсполучниковим) є речення 

+Я пам'ятаю: йшла весна своїм походом смілим, і по саду лилась вона квіток 

зеленим пилом. 

-То шумів зелений лист, то в вінку мінився злотом ряст весняний, то золотим дощем 

ли¬лись пісні. 

-Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у 

траву. 

-Цей шмат землі, що колесом одкочувався від татарського броду й козачої долини, і 

досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок від 

ординців. 

-Був прозорий сонячний ранок, і мовчазні навколишні простори, дбайливо устелені 

сріб¬листим сніговим килимом, так ясніли навпроти сонця, що аж сліпило очі. 

 

Правильно вжито розділові знаки прямої мови в реченні 

-Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором — «Ми готові йти до бою! Краще 

смерть, ніж вічний сором!»  

-«Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає?», — в неньки спитала дитина.  

-А голос твій бринить, співа з журбою, — «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»  

+«Добридень, Жане! — привітався зі свого почесного місця Аркадій Петрович. —- 

Що снилось?»  

-«Життя в неволі нічого не варте» відказав Максим «краще смерть»! 

 

Правильно вжито розділові знаки прямої мови в реченні 

+«Наш ворог, — писав польський історик, — вміє витримувати татарські атаки, звик 

зносити спрагу й голод, спеку й мороз, він невтомний у нападах». 

-«Крім того, ми вже так запаморочені. — Сказав суддя. — що ще не з'ясували, а чи 

були у неї в тому злочині помічники...» 

-«Мабуть, немає кращого місяця за вересень — думав Василь Олександрович, 

поспіша¬ючи до школи. 

-Ньютон говорив — «Уся моя геніальність у тому, що я можу більше за інших 

висидіти за роботою». 

-«Я тобі, Марусенько, цю книжку дарую, сказав раптом Тарас: 1 вірші на пам'ять 

про на¬шу першу зустріч». 

 

Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) 

-Чується немолодий голос хазяйки та двері, двері зачиняйте. 

-Це ти, Андрію спитала з полу мати. 

-Дивіться гукнула тепер ми, як боги! 

+Диктатори, королі, імператори гукали, що вони є символом доби. 

-Диктатори, королі, імператори гукали ми — символ доби. 

 

Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) 
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-Проводжає мати сина і шепоче мужній будь! 

+Павлюк кричить, щоб він негайно злазив. Хай уже вони, а він куди!? 

-Павлюк кричить негайно злазь! Кажу тобі, негайно! Ну, хай вже ми. А ти куди, а 

ти?! 

-Панове судді, я прошу пробачення сказав Горбань. 

-І гукнуло військо хором ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором! 

 

Правильно оформлено цитату в реченні 

-В. Сухомлинський писав: що «Без поваги, без любові до рідного слова не може 

бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури». 

+Улюблений вислів Рильського був: «Сім раз добре подумай про кого-небудь 

погано, а за восьмим зроби йому хороше». 

-Арістотель не приймав учення Платана про ідеї. Платон мені друг, але істина — ще 

бі¬льший мій друг — відомий його афоризм. 

-Михайло Коцюбинський... в новелі «Іntermezzо» писав «Сонце! Я вдячний тобі. Ти 

сі¬єш у мою душу золотий заспів — хто знає, що вийде з того насіння. Може, 

вогні?» 

-«Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами 

йдуть...» — ці поетичні рядки Тараса Шевченка хвилюють своєю простотою, 

ліризмом і пронизливим сумом за Україною. 

 

Правильно оформлено цитату в реченні 

+Давно стали крилатими Шевченкові слова: «І чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь!» 

-«Лише праця», — підкреслює Іван Франко, — «світ таким як є зробила». 

-Олесь Гончар писав про І. Котляревського, що «Він невіддільний від свого народу 

й від того ґрунту, що живив його творчість». 

-Аналізуючи творчість Лесі Українки, Максим Рильський писав: що «вона почала 

ліри¬чними поезіями, і ліричної струни не занедбала... до кінця віку». 

-Розцвітає людина в щасті, а не в журбі, в світлі, а не в темряві й незнайстві, в сім'ї, а 

не в розлуці, і ніколи не в неволі, — писав О. Довженко в нотатках до багатотомної 

епопеї про Дніпро «Золоті ворота». 

 

Допущено помилку при побудові словосполучень у рядку 

+вжити термінові заходи, діяти всупереч пропозицій, оплачувати за проїзд, план з 

про¬дажі м'яса  

-розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у справі  

-обопільна угода, нагальна справа, громадська думка, орендні відносини  

-скористатися пропозицією, напередодні переговорів, сплата позика, триматися 

осторонь  

-зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким сумнівом, 

залучати до роботи 

 

Виділене слово вжите у невластивому йому значенні в рядку 

-Юнаки «приймають» присягу на вірність Україні. 

+Наталка «приймає» участь у змаганнях з тенісу. 

-Їв би очима, та душа не «приймає». 
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-Прошу «прийняти» рішення якнайшвидше. 

-«Прийняти» рушник, поцілувати хліб — знак злагоди.  

 

Речення побудоване неправильно в рядку 

-Зробивши зло, не жди добра. 

-Починаючи з часів Ярослава, Софія Київська стає важливим центром 

східнослов'ян-ської держави. 

-Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світлокольорові щедроти. 

+Під'їжджаючи до міста, нас застала ніч. 

-Іду собі, ні на що особливо не зважаючи. 

 

Потребує стилістичного редагування речення 

-Найбільше в людях я ціную ґречність. 

-Головне, на що потрібно звернути увагу, — це якість знань. 

-У школі письменника тепло вітали учні і вчителі. 

+Складіть, будь ласка, свою автобіографію. 

-Я телефонував на номер, зазначений у оголошенні. 

 

Неправильно вжито прийменникову форму в рядку 

-залучати до роботи, опинитися за два кроки, інструкція щодо використання, 

українець за походженням 

-надіслати на адресу, стояти на чатах, стояти в дозорі, зустрітися о сьомій годині 

-зробити на замовлення, у відповідь на Ваш лист, ставитися зі щирою повагою, 

висту¬пити на захист 

-прийти у справі, поставити на ноги, брати на себе відповідальність, повідомляти 

про зарахування 

+пропустив по хворобі, заходи по перевірці, діяти згідно постанови, відбувалося на 

про¬тязі року  

 

Немає лексичної помилки в реченні 

-Забезпечувати безпеку — складна справа. 

-Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних американських підприємств. 

+Характерний для української мови і суфікс -енк(о) у прізвищах. 

-Малочислені відвідувачі музею уважно слухали розповідь. 

-Чи додзвонився ти колегам по роботі? 

 

Допущено граматичну помилку в реченні 

-Пробачте мені. 

+Опанувати професією. 

-Останнього понеділка місяця. 

-Зазнати біди.  

-Шкодувати грошей.  

 

Лексичну норму не порушено в словосполученні 

-виключення з правила 

-поштовий перевод  

-міжнародні стосунки  
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-свідоцтво очевидців  

+ухвалити рішення 

 

Лексичну норму не порушено в словосполученні 

-вижимати соки 

-виключення з правил  

-виключити струм  

+розгорнути книжку  

-взяти ссуду 

 

Граматичну норму не порушено в словосполученні 

-по багатьох причинах 

-ввести в склад команди 

-поставити у приклад 

+згідно з розпорядженням директора 

-по дорученню групи 

 

Граматичну норму не порушено в словосполученні 

+піклуватися про матір 

-дякую вас 

-пам'ятник Тараса Шевченка  

-заходи по поліпшенню  

-оплачувати за проїзд 

 

Граматичну помилку допушено в реченні 

+Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій. 

-Разом із однолітками Віталик тягав у веселому гурті волока, збираючи з поверхні 

во¬ди ряску. 

-Переглядаючи пізнавальні телепередачі, я дізнаюсь багато цікавого.  

-Проїжджаючи повз наш будинок, Петька обов'язково сигналив.  

-Тікаючи, він наскочив на балку. 

 

Граматичну помилку допущено в реченні 

-Не чекаючи відбою повітряної тривоги, матроси поспішили у гавань. 

+Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в гори. 

-Я всюди їздив, шукаючи роботи, але мене ніде не приймали. 

-Дівчата аж верещали від захоплення, спостерігаючи за грою. 

-Глянувши на мене, чайка раптом махнула крильми, скрипливо крякнула і відлетіла. 

 

Потребує  редагування речення 

-Катання на велосипеді — це дуже корисна річ. 

-Завжди користуюся можливістю піти у театр, філармонію, на виставку. 

-Не хвилюйтесь, мамо, за мене, все буде гаразд. 

-Через ці обставини відрядження довелося відкласти на тиждень. 

+Завдяки дощу я підхопив нежить. 

 

Потребує редагування речення 
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-Посібник укладено відповідно до чинної програми.  

+По неуважності ти робиш багато помилок.  

-У Бухаресті завершився чемпіонат з художньої гімнастики.  

-Я хочу до вас звернутися у приватній справі. 

-Гетьман за старим звичаєм повертається на всі сторони світу, козаки віддають йому 

честь. 

 


