
Тема: Ненаголошені е, и в корені слова 

І . Повторення вивченого матеріалу 

Самостійна робота з теми : «Наголос» 

Тестування ( один варіант відповіді) 

1. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в 

слові: 

А олень; 

Б колесо; 

В читання; 

Г випадок; 

2. На перший склад падає наголос у слові: 

А літопис; 

Б новий; 

В жалюзі; 

Г розвідка; 

3. Правильно наголошені всі слова в рядку: 

А зáгадка, сантúметр, руслó, обрýч; 

Б діáлог, тигрóвий, центнéр, тяжкúй; 

В нáпій, íндичка, фаховúй, óбранець; 

Г óлень, вíльха, новúй, цемéнт; 

4. Помилку в наголошенні допущено в слові: 

А óлень; 

Б вíльха; 

В чергóвий; 

Г цéнтнер; 

5. 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 діжа, дочка, локшина, ікло, дефіс; 

6. Другий склад наголошений в усіх словах рядка: 

А донька, подруга, вимога, гуртожиток, русло; 

Б новий, спина, виразно, завдання, понеділок; 

В предмет, рукопис, ненавидіти, фартух, в’язкий;  

Г легкий, олень, несла, добуток, партер; 

7. Третій  склад наголошений в усіх словах рядка: 

А однаковий, добовий, щовесни, сантиметр, жалюзі; 

Б чорнослив, обранець, завдання, середина, праворуч; 



В вантажівка, одинадцять, правопис, середина, відгомін; 

Г чотирнадцять, листопад, сантиметр, привезти, мотузяний; 

8. Подвійний наголос мають усі слова рядка: 

А первісний, черствий, загадка, глядач; 

Б мандрівний, подруга, подушка, діжа; 

В весняний, ясний, тяжкий, важкий; 

Г корисний, помилка, байдуже, алфавіт; 

9. Зміна місця наголосу змінює лексичне значення слова в усіх словах 

рядка: 

А апостроф, алфавіт, весняний, помилка; 

Б музика, атлас, терен, орган; 

В зокрема, комбайнер, корисний, мабуть; 

Г помилка, простий, заголовок, завжди;  

10. Установіть відповідність: 

Місце наголосу                          Приклад 

1. Перший склад                     А індик 

2. Другий склад                      Б одинадцять 

3. Третій склад                        В одноразовий 

4. Четвертий склад                 Г сільськогосподарський 

                                                   Д олень 

 

(Відповіді надсилайте на Viber 0972120481, вказуючи прізвище та 

номер групи) 

ІІ. Робота з опорною таблицею. Способи перевiрки ненаголошених 

голосних (законспектувати і вивчити) 

1. Щоб перевiрити правильнiсть 

написання слiв, треба змiнити 

наголос, аби ненаголошений 

голосний став голосним 

Сестра – сестри, великий – 

велетень, тихенький – тиша, 

голубка – голуб, розумний – розум 

2. Е пишеться, якщо 

ненаголошений голосний випадає 

Справедливий – правда, вiтерець – 

вiтру, травень – травня 

3. Е пишеться у сполученнях -ере-, 

-еле- 

Смерека, береза, берег, шелест 

4. Е пишеться в суфiксах -ен(я)-, -

ен-, -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, 

-тель, -ер- 

Козеня, доручений, рученька, 

семеро, маленький, вузесенький, 

вихователь, стежечка, скоєний 

5. Е пишеться в закiнченнях 

дiєслiв І дiєвiдмiни 

Кажеш, їдеш, пишеш, читаєш, 

колеш 

6. И пишеться в закiнченнях Креслиш, дзвениш, гримиш, 



дiєслiв ІІ дiєвiдмiни чистиш, сушиш 

7. И пишеться в суфiксах -ив-, -

ик-, -ин-, -ищ-, -ичок-, -ичк-, -

ист- 

Печиво, вiнчик, панщина, згарище, 

кошичок, вуличка, зворушливий, 

подушечка 

8. И пишеться в рядi слiв у групах 

звукiв -ри-, -ли- мiж 

приголосними у вiдкритих складах 

Бринiти, гримiти, дрижати, 

плигати, тривожити 

9. В iнших випадках – перевiряти 

за словником 

Кишеня, пирiг, пшениця, чемпiон, 

керувати, легенда, чекати, лемiш, 

марево, маєво, але видиво, куриво 

 

Закріплення: 

1. Подані слова запишіть у дві колонки: з літерою е та літерою и. 

П..р..мога, з..л..ний, ч..рговий, зуп..нятися, ст..блина, л..сиця, ч..рствий, 

хв..лювання, д..вина, д..сяток, бл..зький, в..шневий, с..лянка, ч..рв'як, п..рій, 

ц..буля, к..рувати, л..ман, д..таль, тр..мтіти, ч..брець, печ..ніг, м..тушня, 

м..дівник, коз..лець, бр..ніти, гл..тати, кр..латий, тр..вога, п..р..пустка, 

об..р..жний, стр..міти, довгот..лесий. 

 


