
Варіант 1 

1. Правильно наголошені всі слова в рядку: 

А алфáвіт, олéнь, черемхá, експéрт; 

Б цигáн, чéрствий, новúй, черговúй; 

В начúиння, осóка, кропúва, шóфер; 

Г правнýк, вúсíти, прáвнук, правóруч; 

Д пóмúлка, цéнтнер, індúк, рукóпис; 

2. В усіх випадках між словами слід вживати прийменник у в рядку: 

А зайшов (у,в) клас, жила (у,в) Оренбурзі, малювати (у,в) альбомі; 

Б відніс (у,в) хату, бувала (у,в) Індії, приїхала (у,в) Львів; 

В успіх (у,в) роботі, стояти (у,в) болоті, писати (у,в) блокноті; 

Г приїзд (у,в) Київ, зошит (у,в) клітинку, виглянь (у,в) вікно; 

3. Літеру е на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А б..регти, щеб..т,шел..ст, п..ріг; 

Б з..леніти, виш..нька, к..шеня, ч..рнетка; 

В січ..нь, х..тати, вел..тень, тр..вожний; 

Г шерш..нь, кр..вавий, м..гдаль, в..селощі; 

Д чов..н, д..шевий, кис..нь, с..зонний; 

4. М’який знак на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А крад..кома, ослін..чик, виріз..блений; 

Б волос..кий, дівчинон..ці, зац..вірінькати; 

В ган..бити, ковал..ський, вигул..кнути; 

Г консул..ський,буд..те, надзелен..чати; 

5. Помилку допущено в рядку: 



А п’ятниця, м’ятний, духмяний; 

Б без’язикий, сім'я, арф’яр;  

В п’ятеро, пів'Європи, різдвяний; 

Г грюкати, Зоряна, священний; 

Д дит’ясла, коряга, м’яз;  

6. Помилки допущено в рядку: 

А розз’єднання, ллються, відзеркалювати;  

Б молоддю, розрісся, бовваніти; 

В лляний, тінню, розкішшю; 

Г статей, істинний, піввідра; 

Д молоддю, розрісся,туманний; 

7. Префікс с - потрібно вставити в усіх словах рядка: 

А ..ціпити, ..коротити, ..клад; 

Б ..хотіти, ..хил, ..фотографувати; 

В ..творити, ..садити, ..казати; 

Г ..пробувати, ..колотити, ..шити; 

Д ..житися, ..палахнути, ..формувати;  

8. Чергування приголосних при словозміні можливе в усіх словах рядка: 

А допомога, морж, друг, баржа; 

Б круча, дача, морока, міх; 

В спориш, миша, дух, берег; 

Г щока, дорога, мураха, рік; 

Д комиш, вільха, Париж, морок; 

9. Правильно написано всі слова в рядку: 



А кременчугський, яєшня, сонячник, солдатчина; 

Б убозтво, дорожчати, сонячно, ла-маншський; 

В лісчина, гусеничний, цюриський, Кузченко; 

Г двомістний, волновашський, острожський, якутський; 

Д безрадицький, прип’ятський, чуваський, бахмачський;  

 

10.  Перепишіть текст. Уставте пропущені букви. 

    За хлівом, о/біч стежки на л..ваду, панувала калина. Радувала всіх і рясним 

білим цвітом, і ч..рвоним листям вос..ни, і ро..кішними пурпуровими 

кетягами. Духм..яний калиновий чай з домішками зв..робою і ч..бр..цю був 

першими ліками від будь/яких не/дугів.  

     В..лика кр..слата липа росла на межі з сусідами. У лікувальну силу 

липового цвіту свято вірили з давніх/давен. Напаром з нього бабуся 

виліковувала всі наші кашлі, а бджоли пов..ртали солодкий н..ктар 

пр..красним липовим медом. 

     В..чорами околицю п..янили пахощ..   м..яти. З нею бабуся, обов..язково 

додаюч..  ч..брецю та глоду, заварювала чай. Зіл..я пов..ртало здоров..я й силу 

людям. Чи ж можна не/захоплюватися з..л..ним розмаєм такого таїнства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант  2 

1. Правильно наголошені всі слова в рядку: 

А зáгадка, сантúметр, руслó, обрýч; 

Б діáлог, тигрóвий, центнéр, жалюзí; 

В нáпій, íндичка, фаховúй, люблю'; 

Г óлень, вíльха, новúй, роблю'; 

Д листóпад, навчáння, дóкумент, пóртфель; 

2. В усіх випадках між словами слід вживати сполучник  і в рядку: 

А технікуми (і, й) інститути, хліб (і, й) сіль, правда (і, й) кривда; 

Б сказав (і, й) зробив, Олександр (і, й) Матвій, фізик (і, й) хімік; 

В зробила (і, й) відпочиває, Руслан (і, й) Людмила, економісти (і, й) 

інженери; 

Г прийшов (і, й) залишився, слухати (і, й) розповідати, море (і, й) океан; 

3. Літеру е на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А р..тельно, б..р..жливість, ож..ледиця; 

Б зуп..нися, кл..котіли, к..шеня; 

В п..ріг, справ..дливий, ст..блина; 

Г з..рнина, зад..вився, л..вада; 

Д заб..рати, дал..чінь, оч..рет; 

4. М’який знак на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А перелаз..те, стежин..ці, памороз..; 

Б уман..ський, люд..ми, пісен..ці; 

В л..лється, поглян..те, гір..кий; 

Г волос..кий,брун..ці, різ..бяр; 

5. Помилку допущено в рядку: 



А пів'ягоди, зобов’язання, роз'ятрити; 

Б багрянець, зів’янути, трав’яний;  

В Мар’яна, моркв'яний, лижвяр; 

Г полив’яний, плоскогір’я, різьбяр; 

Д роз’ятрений, між'яр'я, слов'янин; 

6. Орфографічну помилки допущено в рядку: 

А суцвіття, благословенний, нововведення, буквений; 

Б білопінний, вінничанин, статей, життєпис; 

В нетлінний, савець, бовваніти, військкор; 

Г гілляччя, вівсяний, бездонний, обітований; 

Д заввишки, трясся, розмочений, віддзьобати;  

7. Орфографічну помилку допущено в слові рядка: 

А безжалісний, безкорисний, безтарифний, безпристрасний; 

Б змусити, з’юрмитися, зформувати, зчепити; 

В скласти, схопити, сплакатися, схилити; 

Г стушуватися, безжурний, безхмарний, спалення; 

Д розтрощити, безкарний, схуднення, скроплення; 

8. Чергування приголосних при словозміні можливе в усіх словах рядка: 

А бібліотека, аптека, перемога, барліг; 

Б вухо, колодязь, праця, рух; 

В гараж, допомога, луг, кожух; 

Г порох, волох, колос, кураж; 

Д маса, книга, доця, подруга; 

9. Помилки в чергуванні приголосних допущено в рядку: 



А солдатський, парубоцький, витріщений, ткацький; 

Б Черкашчина, товариський, паризький, сиріцький (від сирота) ; 

В казахський, нижчий, витрушений, вощина; 

Г вищий, важчий, одеський, братство; 

Д товариство, парубоцький, глядацький, тюркський; 

 

10.  Перепишіть текст. Уставте пропущені букви. 

    За хлівом, о/біч стежки на л..ваду, панувала калина. Радувала всіх і рясним 

білим цвітом, і ч..рвоним листям вос..ни, і ро..кішними пурпуровими 

кетягами. Духм..яний калиновий чай з домішками зв..робою і ч..бр..цю був 

першими ліками від будь/яких не/дугів.  

     В..лика кр..слата липа росла на межі з сусідами. У лікувальну силу 

липового цвіту свято вірили з давніх/давен. Напаром з нього бабуся 

виліковувала всі наші кашлі, а бджоли пов..ртали солодкий н..ктар 

пр…красним липовим медом. 

  В..чорами околицю п..янили пахощ.. м..яти. З нею бабуся, обов..язково 

додаюч.. ч..брецю та глоду, заварювала чай. Зіл..я пов..ртало здоров..я й силу 

людям. Чи ж можна не/захоплюватися з..л..ним розмаєм такого таїнства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант  3 

1. Перший склад наголошений в усіх словах рядка 

А жалюзі, кухонний, портфель, предмет,олень; 

Б ожеледь, деякий, разом, приятель, дрова; 

В експерт, виразний, роблю, жаркий, перепис; 

Г подушка, фартух, деінде, індик, напій; 

Д діжа, дочка, локшина, ікло, дефіс; 

2. В усіх випадках між словами слід вживати сполучник  й  в рядку: 

А Жмеринка (і, й) Овруч, лежати (і, й) читати, любити (і, й) пестити; 

Б дні (і, й) ночі, троянди (і, й) виноград, війна (і, й) мир; 

В дощ (і, й) град, ягоди (і, й) овочі, пес (і, й) кіт; 

Г хризантеми (і, й) айстри, Одарка(і, й) Остап, ручки (і, й) олівці;  

3.  Літеру е на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А гр..міти, мер..хтіти, щ..друвати; 

Б тр..вога, л..ментувати, б..нтежити; 

В дж..гіт, ож..ледь, зал..вати; 

Г л..міш, тр..мтіти, ос..литися; 

Д к..шеня, шел..стіти, чер..да; 

4. М’який знак на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка: 

А долон..ці, умиваєт..ся, хлопец..; 

Б ден.., сільс..кий, піклуєш..ся; 

В близ..кість, камін..чик, матін..чин; 

Г л..лється,їдал..ня, волин..ський; 

5. Апостроф в усіх словах слід ставити в рядку: 



А під..їхати, зім..яти, арф..яр, кр..юк; 

Б з..явитися, реп..ях, зав..язати, Св..ятослав; 

В розв..язати, пуп..янок, львів..янин, хутор..янин; 

Г підв..язати, під..їзд, в..юн, торф..яний; 

Д черв..як, хлоп..я, р..ядно, р..юмсати; 

6. Подвоєні літери слід писати на місці обох пропусків у рядку: 

А записати до щоден..ика, лебедин..ий пух; 

Б від..зеркалене зображення, кілька стат..ей; 

В пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок; 

Г чавун..і грати, поро..саджувати квіти; 

Д суцвіт..я черемхи, раннє надвечір..я; 

7. Префікс з - потрібно писати в усіх словах рядка: 

А ..ціпити, ..палити, ..чинити; 

Б ..хопити, ..цідити, ..чистити; 

В ..сувати, ..пиляти, ..чесати; 

Г  ..садити, ..чепити, ..варити; 

Д ..казати, ..шаленіти, ..пертися;  

8. Чергування приголосних при словозміні можливе в усіх словах рядка: 

А папуга, книга; 

Б краса, туга; 

В задача, спрага; 

Г паж, чепуруха; 

Д шприц, луг; 

9. Помилку  в чергуванні приголосних допущено в рядку: 



А рекруцький, фашистський, меккський; 

Б празький, заміський, чумацький; 

В університетський, донецький, печенізький; 

Г якутський, іртиський, татарський; 

Д чернігівський, ужгородський, здолбунівський;  

 

10.  Перепишіть текст. Уставте пропущені букви. 

      За хлівом, о/біч стежки на л..ваду, панувала калина. Радувала всіх і 

рясним білим цвітом, і ч..рвоним листям вос..ни, і ро..кішними пурпуровими 

кетягами. Духм..яний калиновий чай з домішками зв..робою і ч..бр..цю був 

першими ліками від будь/яких не/дугів.  

      В..лика кр..слата липа росла на межі з сусідами. У лікувальну силу 

липового цвіту свято вірили з давніх/давен. Напаром з нього бабуся 

виліковувала всі наші кашлі, а бджоли пов..ртали солодкий н..ктар 

пр…красним липовим медом. 

     В..чорами околицю п..янили пахощ..   м..яти. З нею бабуся, обов..язково 

додаюч..  ч..брецю та глоду, заварювала чай. Зіл..я пов..ртало здоров..я й силу 

людям. Чи ж можна не/захоплюватися з..л..ним розмаєм такого таїнства? 

 

 


