
              Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

                                 " Майстер української орфографії " 

                                                    2011-2012 н.р. 

                                    Завдання для учнів 10-11 класів 

                            Виберіть правильний варіант відповіді 

                                                        Варіант-1  

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Не потребує редагування речення 

           А Наступив час розповісти тобі про все. 

           Б На виробничу практику відведено дві неділі. 

           В Вони здержали своє слово. 

           Г Як ви відноситесь до нашого задуму? 

           Д Термін карантину подовжено на три дні. 

2. Усі слова з нульовим закінченням у рядку 

           А вересень, принтер, 

           Б узвар, прилад, пюре 

           В автомобіль, березень, корабель 

           Г корінь, ключ, ліворуч 

          Д деталь, олівець, навпростець 

3.Правильно визначений спосіб словотвору 

         А пр..вернути, пр..гнічений, пр..красний, пр..свячений 

         Б пр..вабливо, пр..голомшити, пр..красити, пр..своїти 

   В пр..боркати, пр..мхливий, пр..вілля, пр..звіще 

   Г пр..цінитися, пр..зирливо, пр..буття, пр..дбати 

   Д пр..бічник, пр..меншити, пр..старілий, пр..скорити 

4. Усі іменники належать до одного роду в рядку 

   А акварель, вермішель, деталь, рояль 

   Б водоймище, пасовище, вогнище, вовчище 

   В трудяга, нероба,роззява, кравчиня 

   Г піаніно, ескімо, метро, фламінго 

   Д степ, полин, продаж, біль 

5. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а(-я ) в 

рядку 

   А колір прапор.., не витачає літр.., кородони Ізраїл.. 

   Б вулиці Мілан.., кабіна трактор.., отрів капіляр.. 

   В на березі Буг.., не поставив дефіс.., більше кілограм.. 

   Г площа прямокутник.., ведення облік.., приїхав з Кіровоград.. 

   Д вісь глобус.., довжина діаметр.., читання текст.. 



                                                        Варіант-2 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі числівники кількісні в рядку 

   А дванадцять, четвертий, тридцять шість 

   Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий 

  В дві тисячі, вісімдесятий, триста 

   Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять 

   Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять 

2. Правильно вказане місце наголосу в усіх словах рядка 

   А , ме  

   Б  

   В  

   Г  

   Д  

3.Пишеться и в усіх рядках 

   А закол..сати, т..хенький, зб..нтежений 

   Б понів..чений, м..нувшина, кр..шталевий 

   В ж..брак, зуп..нитися, сх..литися 

   Г ц..булина, с..вина, л..шайник 

   Д зал..шився, в..сілля, с..рдитий 

4. Правильно утворені всі імена по батькові в рядку 

  А Дмитро Олексійович, Денис Ігоревич, Віктор Олегович 

  Б Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна 

   В Яків Васильович, Софія Андріївна, Павло Матвієвич 

   Г Надія Віталієвна, Олександ Якович, Іван Дмитрович 

   Д Геннадій Сергійович, Світлана Юр`ївна, Петро Григорович 

5. Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку 

   А (гірсько) лижний, (українсько) німецький, (вічно) зелений 

   Б (темно) червоний, (науково) дослідний, (хіміко) біологічний 

   В (кисло) солодкий, (північно) західний, (легко) атлетичний 

   Г (хлібо) булочний, (військово) морський, (жовто) гарячий 

   Д (науково) технічний, (м`ясо) молочний, (сільсько) господарський 

                                                       

Варіант-3 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Присвійний займенник ужито в реченні 

  А Друзі привітали її з днем народження. 

  Б Вперше я побачив її на концерті. 

  В У змаганнях брали участь і його учні. 

  Г Холод змусив їх добувати вогонь. 

  Д Батько повів його до спортивної секції. 



2. Правильно побудоване словосполучення з прийменником 

  А не дивлячись на перешкоди 

  Б всупереч розпорядження адміністрації 

  В згідно наказу директора 

  Г відповідно правилам 

  Д у відповідності з інструкцією 

3. Пара слів з однаковими звуками 

  А дятел,дубок 

  Б злива,льодок 

  В клен,липа 

  Г сіль,слива 

  Д тінь,тиша 

4. Правильне твердження 

  А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині. 

  Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини. 

  В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині. 

  Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині. 

  Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини. 

5. Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку 

  А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч 

  Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять 

  В тридцятий, вісімдесят один, семисотий 

  Г шістдесятий, сорок третій, сотий 

  Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті 

                                                         

Варіант-4 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Особові форми дієслів складають рядок 

  А забудеш, розсіються, цвісти 

  Б співаючи, понесуть, збираємо 

  В засвоїте, катаємось, жартують 

  Г розквітнуть,щебечуть, заперечувати 

  Д винайти, поїдуть, зрадіють 

2. Рядок дієприкметників 

  А квітучий, загорнений, готовий 

 Б повчальний, байдужий, почутий 

  В запрошений, вишитий, пожовклий 

  Г подертий, розкритий, болючий 

Д обдуманий, присутній, оновлений 

3. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок 

  А щогла, смуга, будинок, ковдра 



  Б сосна, огорожа, береза, пролісок 

  В яблуко, дорога, вудка, рибина 

  Г черевик, вишня, листок, джерело 

  Д коло, м`ята, бджола, щука 

4. Немає помилок в похідних словах рядка 

  А Петербург-->петербуржський, Сиваш-->сивашський 

  Б Прага-->празький, Буг-->бугський 

  В Дрогобич-->дрогобицький,Запоріжжя-->запоріжський 

  Г Кременчук-->кременчуцький, чех-->чешський 

Д Кагарлик-->кагарлицький, латиш-->латиський 

5. Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними 

приголосними в рядку 

  А емаль, далеч, жовч 

  Б акварель, тінь, мудрість 

  В мазь, вісь, суміш 

  Г мить, суть, скатерть 

  Д розповідь, папороть, область 

 

                                                        Варіант-5 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають 

рядок 

  А найдрібніший, якнайкоротший, наймеш прийнятий 

  Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, нйлегший 

  В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий 

  Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший 

  Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний 

2. Числівники ужито в реченні 

  А Козацька сотня розтанула у пітьмі. 

  Б У спартакіаді взіли участь сто учнів. 

  В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут. 

  Г Четвірка друзів вирушила в мандри. 

  Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук. 

3. Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок 

  А запрошуватимемо, візьмете, зруйнуємо 

 Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо 

  В перенесемо, вигадаєте, подумаємо 

  Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо 

  Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо 

4.Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку 

  А (не) зчувшись, (не) звертаючись, (не) подякувавши 



  Б (не) дочувши, (не) довиконуючи, (не) сказавши 

  В (не) обіцяючи, (не) вирішивши, (не) вгаваючи 

  Г (не) визначивши, (не) змовляючись, (не) хтуючи 

  Д (не) дослухавши, (не) руйнуючи, (не) знаючи 

 5. Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень 

  А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий 

  Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається 

  В зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово 

  Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків 

  Д скосили жито, комусь із дорослих,  надто яскравий 

                                                        

Варіант-6 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі слова розташовані за алфавітом у рядку 

   А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки 

   Б зичити, зійти, з`їхати, зйомка 

   В підгрунтя, підготувати, підданий, підеш 

   Г націлити, начинити, нащадок, нашити 

   Д зжувати, ззовні, з`їсти, зітлити 

2. Лексична помилка є в одному зі словосполучень рядка 

   А висвітлювати події, освітлювати приміщення 

   Б приводити дитину, призводити до тяжких наслідків  

   В зв`язаний з умовами життя, пов`язаний рушником 

   Г познайомити з дівчиною, ознайомити з матеріалом 

   Д громадська робота, громадянські права 

3. У дієслівних формах на місці пропуску пишеться одна й та ж сама буква 

в рядку 

   А нагородити-нагоро..у, мазати-ма..у 

   Б лазити-за..у, радити-ра..у 

   В сидіти-су..у, возити-во..у 

   Г судити-су..у, відгородити-відгоро..у 

   Д  водити-во..у, в`язати-в`я..у 

4.Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення -ею в рядку 

   А огорожа, миша, голова 

   Б гуща, тисяча, їжа 

   В пісня, дорога, каша 

   Г яблуня, вежа, стіна 

   Д мережа, тиша, хата 

 5. Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні 

   А Цього разу ти написав контрольну значно краще. 

   Б Влітку птахи співають голосніше. 



   В Треба висловлюватись лаконічніше. 

   Г Це завдання набагато складніше за інші. 

   Д Спробуй підстрибнути вище. 

 

                                                        Варіант-7 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Кількісні та порядкові складені числівники вжито у правильних 

відмінкових формах у рядку 

   А  двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим 

   Б чотирьохсот вісімдесятьох сімох, п`ятсот десятьох 

   В семистами тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим 

   Г восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого 

   Д на дев`ятистах вісімдесятьох шістьох, сімсот тридцять дев`ятому 

2. Рядок дієслів із закінченнями -ете 

   А розв`яж.., закінч.., прагн.. 

   Б відпочин.., усміх..сь, знайд.. 

   В змокн.., залиш.., принес.. 

   Г одягн.., свисн.., віддяч.. 

   Д перебор.., піднім.., насміл..сь 

3. Рядок активних дієприкметників 

   А зчорнілий, зблідлий, вилікуваний 

   Б политий, збліднілий, зігрітий 

   В здичавілий, побагровілий, зарослий 

   Г побілілий, уражений, змоклий 

   Д  прив`ялий, здрібнілий, виграний 

4. Одиничний дієприслівник не виділяється камами в реченні 

   А А він теж усіх обнімав цілував і не втримавшись на радощах трохи 

заплакав.(В.Малик) 

   Б А навкруги розвидняючись світліло.(Є.Гуцало) 

   В У траві прилігши лось міг сховатися до половини.(Є.Гуцало) 

   Г Остап стояв вагаючись.(М.Коцюбинський) 

   Д У халабуду зігнувшись зазирнув дозорець.(К.Басенко) 

 5. Дієслова, які не мають складеної форми майбутнього часу, складають 

рядок 

   А прислати, співати, наблизитись 

   Б визначати, купувати, ловити 

   В встати, блищати, вихвалятися 

   Г рахувати, здійснити, відновити 

   Д поздоровити, обладнати, утворити 

                                                       

 



Варіант-8 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі приголосні дзвінкі у групі слів 

   А  жменя, зілля, дорога, книга 

   Б білка, морози, райдуга, злива 

   В гроза, ведмідь, ворона, літо 

   Г дзвін, вокзал, грань 

   Д град, береза, дерево, зірка 

2. Наголошений перший склад у всіх словах рядка 

   А приятель, вимова, виразний, ознака 

   Б подруга, разом, спина, випадок 

   В олень, ненависть, вісімдесят, ім`я 

   Г дочка, дрова, нести, миски 

   Д партер, дефіс, автори, вимога 

3. Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному 

значенні 

   А cтіна дощу, лісове джерело 

   Б пташине крило, залізничий вузол 

   В лагідний голос, черства душа 

  Г море вражень, операційне поле 

   Д глибоке почуття, золотий браслет 

4. Правильно визначений спосіб словотвору 

   А водогінний-складання основ 

   Б прибережний-префіксальний 

   В списування-префіксальний 

   Г чорноземний-суфіксальний 

   Д відлетіти-префіксально-суфіксальний 

 5. Не потребує редагування речення 

   А У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства. 

   Б Задача розв`язана самим простим способом. 

  В Цей вид спорту найбільше травматичний. 

   Г Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією. 

  Д У червні ночі самі найкоротші. 

 

 

 

 

 



Варіант 9 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Слова,в яких усі приголосні тверді, складають рядок 
       А щогла, смуга, будинок, ковдра 

       Б сосна, огорожа, береза, пролісок 

       В яблуко, дорога, вудка, рибина 

       Г коло, м"ята, бджола, щука 

2.Правильне твердження 
       А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині. 

       Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини. 

       В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині. 

       Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині. 

       Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини. 

3.Усі відносні та присвійні прикметники вжито в значенні якісних у рядку 

словосполучень 

      А барвінкові очі, малиновий сік, кам"яна огорожа 

       Б залізна воля, солодкий голос, скляний посуд 

       В бузкова сукня, медові очі, ведмежа послуга 

       Г оксамитові брови, золотий годинник, вовчі закони 

       Д сонячний погляд, лимонний сік, лисяча посмішка 

4.Числівник вжито в реченні 

       А Козацька сотня розтанула в пітьмі. 

         Б У спартакіаді взяли участь сто учнів. 

       В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут. 

         Г Четвірка друзів вирушила у мандри. 

       Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук. 

5.Особові форми дієслів складають рядок 

       А забудеш, розвіються, цвісти 

       Б співаючи, понесуть, збираємо 

       В засвоїте, катаємось, жартують 

       Г розквітнуть, щебечуть, заперечувати 

       Д винайти, поїдуть, зрадіють 

 

                                                      Варіант 10 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Рядок дієприкметників 

       А квітучий, загорнений, готовий 

       Б повчальний, байдужий, почутий 

       В запрошений, вишитий, пожовклий 

       Г подертий, розкритий, болючий 

       Д обдуманий, присутній, оновлений 



2.Пара речень, у кожному з яких ужито прислівник 

       А Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку. 

       Б Нарешті всіх зібрали докупи. Навколо хати ростуть вишні. 

       В Він здивовано дивився на нас. У нього здивоване обличчя. 

      Г Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою. 

       Д Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно. 

3.Одне слово вжито в різних формах у рядку 

       А музика, музичний, музикант, музикальний 

       Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний 

       В ходити, ходив, ходили, ходитимуть 

       Г круг, круглий, округлий, круговий 

4.Словосполучення з особовими займенниками третьої особи однини 

       А летів над ними, гостювали в неї, зустріли його 

       Б відвідали його, пообідали з нею, поставили в її кімнаті 

       В говорили про нього, знайшов її, попередив його  

       Г відібрали в нього, лікували його, її очі  

5.Не є словосполученням поєднання слів 

       А сиди тут 

       Б зібрали врожай 

       В то сміється, то плаче 

       Г їм легко 

 

                                                       Варіант 11 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Усі приголосні дзвінкі в групі слів 

       А жменя, зілля, дорога, книга 

       Б білка, морози, райдуга, злива 

       В гроза, ведмідь, ворона, літо 

      Г берег, дзвін, вокзал, грань 

       Д град, береза, дерево, зірка 

2.Рядок іменників, кожен з яких у давальному відмінку однини має 

закінчення -еві 

      А товариш, аптекар, столяр 

      Б лікар, санітар, одержувач 

      В слюсар, спостерігач, Ігор 

      Г читач, муляр, ковзаняр 

      Д кухар, доповідач, звір 

3.Усі числівники ківлькісні у рядку 

      А дванадцять, четвертий, тридцять шість 

      Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцять 

      В дві тисячі, вісімдесятий, триста 



      Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять 

      Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять 

4.Присвійний займенник ужито в реченні 

      А Друзі привітали її з днем народження. 

      Б Вперше я побачив її на концерті. 

      В У змаганнях брали участь і його учні. 

      Г Холод змусив їх добувати вогонь. 

      Д Батько повів його до спортивної секції. 

5.Тільки прийменники складають рядок  

      А на, через, якщо 

      Б про, щоб, під 

      В між, біля, задля 

      Г по, й, над 

      Д від, з, а 

                                              

Варіант 12 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Із частками через дефіс пишеться слово 

      А (таки) запитав 

      Б посадила (таки) 

      В (що)(за) дитина 

      Г дав (би) 

      Д сказав (же) 

2.Рядок застарілих слів, кожне з яких у сучасному вжитку замінене іншим 

      А булава, пірнач, бекет 

      Б курінний, сотник, хоругва 

      В рать, глаголити, воліти 

      Г очіпок, свита, жупан 

3.Слово з нульовим закінчення 

      А можливо 

      Б пюре 

      В вересень 

      Г вгору 

4.Рядок займенників одного розряду 

      А цей, комусь, того 

      Б щось, будь-чому, абиякого 

      В який, чиїм, ніякого 

      Г тебе, вами, тим 

5.Залежне слово стоїть перед головним у сполученні 

      А зненацька виринув 

      Б загубили десь 



      В біліє навкруги 

      Г сповнений ніжності 

 

                                                         Варіант 13 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними 

приголосними в     рядку 

      А емаль, далеч, жовч 

      Б акварель, тінь, мудрість 

      В мазь, вісь, суміш 

      Г мить, суть, скатерть 

      Д розповідь, папороть, область 

2.Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають 

рядок 

      А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний 

      Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший 

      В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий 

      Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший 

      Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний 

3.Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку 

      А дванадцять, тридцять четвертий, сім тисяч 

      Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять 

      В тридцятий, вісімдесят один, семисотий 

      Г шістдесятий, сорок третій, сотий 

      Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті 

4.Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок 

      А запрошуватимемо, візьміте, зруємо 

      Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо 

      В перенесемо, вигадаєте, подумаємо 

      Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо 

      Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо 

5.Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку 

      А (не)зчувшись, (не)звертаючись, (не)подякувавши 

      Б (не)дочувши, (не)довиконуючи, (не)сказавши 

      В (не)обіцяючи, (не)вирішивши, (не)вгаваючи 

      Г (не)визначивши, (не)змовляючись, (не)хтуючи 

      Д (не)дослухавши, (не)руйнуючи, (не)знаючи 

                                                       

Варіант 14 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Лише із стилістично забарвлених слів складається рядок 



      А примазався, приєднався, лементував 

      Б дар, плентатися, сняг 

      В зодчий, обрій, уславлений 

      Г озорити, співати, волоцюга 

2.Кожне слово пишеться разом в рядку 

      А (виставка)продаж, (гідро)масаж, (криго)лам 

      Б (пів)огірка, (лісо)воз, (художник)модельєр 

      В (каво)варка, (сіно)кіс, (теле)ефір 

      Г (пів)літри, (пів)України, (кіно)палац 

3.Відносні займенники вжито в реченні 

      А Хто буде сьогодні черговим? 

      Б Я здогадалась, який подарунок ви принесли. 

      В Кого ти зможеш випередити? 

      Г Яким маршрутом ви рухались? 

4.Дієслівне сполучення 

      А звичка сперечатися 

      Б згадую дитинство 

      В тренування м"язів 

      Г вплив атмосфери 

5.Усі слова розташовані за алфавітом у рядку 

      А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки 

      Б зичити, зійти, з"їхати, зйомка 

      В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш 

      Г націлити, начинити, нащадок, нашити 

      Д зжувати, ззовні, з"їсти, зітліти 

 

                                                           Варіант 15 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.Слова, у коренях кожного з яких пишеться і, складають рядок 

      А ч..льний, щ..чка, зач..пати 

      Б щ..льний, ч..тко, щ..риця 

      В веч..рній, оч..кувати, щ..пці 

      Г зач..сувати, ш..сть, ліщ..на,  

      Д щ..тка, щ..т, ущ..льнений 

2.Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення -ею в рядку 

      А огорожа, миша, голова 

      Б гуща, тисяча, їжа 

      В пісня, дорога, каша 

      Г яблуня, вежа, стіна 

      Д мережа, тиша, хата 

3.Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні 



      А Цього разу ти написав контрольну значно краще. 

      Б Влітку птахи співають голосніше. 

      В Треба висловлюватися лаконічніше. 

      Г Це завдання набагато складніше за інші 

      Д Спробуй підстрибнути вище. 

4.Рядок займенників, кожен з яких змінюється так само як прикметники 

      А чийого, самим, скількох 

      Б котрий, ніякий, такого 

      В деякого, нікого, іншому 

      Г абичийого, кожним, тобою 

      Д усьому, чиїмсь, декому 

5.Рядок активних дієприкметників 

      А зчорнілий, зблідлий, вилікуваний 

      Б политий, збліднілий, зігрітий 

      В здичавілий, побагровілий, зарослий 

      Г побілілий, уражений, змоклий 

      Д прив"ялий, здрібнілий, виграний   

 

Варіант 16 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою Ґ: 

А Глей, гавеня, гуляш, гулька. 

Б Газда, грати, ґудзик, ґедзь. 

В. Гучно, гніт, ґвалт, гратчастий. 

Г. Гвинт, грунтівка, гнотовий, гравер. 

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах при словозміні можливі 

чергування голосних звуків. 

А. Досвід, дрімота, стіл, дріб. 

Б. Жінка, болото, кіл, розкіш.  

В. Вітер, гора, мороз, мереживо. 

Г. Височина, синок, ріг, відхід. 

3. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з м’яким знаком. 

А. Стан..ся, камінч..ик, різ..блення, піл..говий. 

Б. Дніпровс..кий, дитинон..ці, зац..вісти, віл..но.  

В. Різ..бити, сіл..ський, бул..йон, вивіл..нити. 

Г. Іспанс..кий, бат..ківщина, віл..ха, дон..чин. 

4. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом. 

А. В..язи, торф..яний, Аляб..єв,  черв..як. 

Б. Об..ява, В..чеслав, черв..як, двох..ярусний. 

В. Мавп..ячий, пів..Європи, під..яремний, роз…їзд. 

Г. Пів..яблука, Усол..єв, рум..яний, кур..єр. 



5. Позначте речення, у якому слід використати У: 

А. Найбільшу (в,у) своєму житті перемогу він здобув саме сьогодні. 

Б. Вона дуже любила співати і виливала душу (в, у) стрілецьких піснях. 

В. (В,у) озерах та річках України багато цінних видів риб. 

Г. Видатні (в,у)чені всього світу б’ють на сполох з приводу екологічних 

проблем. 

 

Варіант 17 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. У якому рядку всі іменники в орудному відмінку матимуть в 

закінченні літеру – е: 

А. Серпн..м, груш..ю, дол…ю, хвост..м. 

Б. Горобц..ем, лікар..м, звір..м, бджоляр..м. 

В. Перукар..м, стільц..м, снцгур..м, гущ..ю. 

Г. Кущ..м, стріх..ю, секретар..м, весляр..м. 

2. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають закінчення –у, (-

ю): 

А. Медок, щавель, вальс, Миргород. 

Б. Баскетбол, Ніл, знаменник, канон. 

В. Водень, вишняк, молочай, Сибір. 

Г. Понеділок, будинок, Рейн, реалізм. 

3. У якому рядку у всі слова треба вставити однакову букву. 

А. Вст..гати, бл..щати, кр..чати, н..бесний. 

Б. С..ло, зл..тіти, с..двти, з..мляни. 

В. Мал..нький, прин..сла, кр..латий, в..сна. 

Г. В..селий, бер..зень, в..рхівка, пер..ць. 

4. У якому рядку всі слова мають подвоєння літер  на позначення збігу 

однакових звуків. 

А. Денний, ллєш, нетто, оббігти. 

Б. Спеццех, пасся, молоддю,  знання. 

В. Узбережжя, ввійти, ванна, стінний. 

Г. Віддаль, сонний, імміграція, юннат. 

5. У яких рядках допущено орфографічні помилки. 

А. Не /можу, не/знаєш, не/скажу, не/дізнаюсь. 

Б. Не/малюю, не/бачиш, не/кричить, не/навиджу. 

В. Не/варити, не/співаєш, не/волити, не/знати. 

Г. Не/хтувати. Не/щастить, не/чути, не/ставити. 

 

Варіант 18 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. В якому рядку в закінченнях всіх дієслів треба писати е: 



А. Скаж..те, жив..ш, крич..ш, гн..ш. 

Б. Хоч..ш, змож..мо, пиш..те, ріж..ш. 

В. Їд..ш, бач..те, вийд..ш, в’ян..те. 

Г. Говор..те, в’яж..мо, буд..мо, пиш..мо. 

2. У якому рядку всі префікси пишуться однаково: 

А. З-,с-: …кликати, …худнути, …тиха. 

Б. Пре-, при-: …їхати, …хороший, …чепити. 

В. З-, с-:… творити, …шити. …чистити. 

Г.Пре-, при-: …пекти, ..красний, …крашати. 

3. Виберіть рядок, у якому всі слова мають одну і ту ж орфограму: 

А. Коза..кий, че..кий, юна..кий. 

Б. Коза..ина, Німе..ина, Вінни..ина. 

В. Оне..кий, запорі..кий, черка..кий. 

Г. Рі..ний, соня..ний, позаторі..ній. 

4. У якому рядку всі слова потрібно вставити літеру Ґ: 

А. …анок, дзи..а, ..речний. 

Б. О..ріх, …рунт, ..роно. 

В. ..азда, …енерал, …удзик. 

Г. ..ава, ..уля, ..рамота. 

5. У якому рядку всі слова потрібно писати з апострофом. 

А. З/їхати, а/агітувати, пів/яблука. 

Б.Об/ява, черв/як, пів/острів. 

В. Кур/йозний, арф/яр, без/язикий. 

Г. Дит/ясла, з/ясувати, трьох/ярусний. 

 

 

Варіант  19 

1. Тестові завдання (5б.) 

1.У якому рядку у всі слова потрібно вставити буквосполучення –ьо-: 

А. Дз..об, ма.ор, л..одовик. 

Б. С..огодні, л..он, бо..овий. 

В. Сл..ота, ц..ого, с..омий. 

Г. Т..охкати, д..оготь, в..окати. 

2.  Виберіть рядок, у якому у всіх словах відбувається спрощення 

приголосних: 

А. Випус..ний, мас..ний, виїз..ний. 

Б.Чес..ний, контрас..ний, доблес..ний. 

В. Корис..ний, тиж..невий, плюс..нути. 

Г. Звіс..но, облас..ний, шіс..надцять. 

3. У якому рядку всі слова потрібно писати разом: 

А. Дизель/мотор, лісо/сплав, жовто/гарячий. 



Б. Пів/яблука, полу/мисок, пів/острова. 

В. Напів/прозорий, стоп/кран, проди/світ. 

Г. Водо/гін, гори/цвіт, чар/зілля. 

4. У якому рядку у всіх словах потрібно вставити літеру –ь-: 

А. Т..мяний, д..нювати, буз..ки. 

Б. Груз..ко, пал..ці, ін…ший. 

В.  Вос..мий, в’язкіс..ть, волинс..кий. 

Г. Гарнен..кий, винос..ся, у бал..ці. 

5. У якому рядку всі слова потрібно писати окремо. 

А. Місто/Суми, заєць/біляк, трава/звіробій. 

Б. Учитель/фізик, ріка/Дніпро, красуня/дівчина. 

В. Місто/Київ, красень/юнак, ласун/ведмідь. 

Г. Трава/сон, льон/довгунець, дерево/калина. 

 

 

Варіант 20 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Виберіть рядок, у якому всі прислівники слід писати через дефіс. 

А. По/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч. 

Б. Будь/що/будь, до/вкола, по/іншому. 

В. По/людськи, ледь/ледь, десь/інде. 

Г. Казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік. 

2. У якому рядку всі слова завжди потрібно писати з великої літери. 

А. Цар, Матір Божа, Сірко. 

Б. Південь, Ангел, Верховна Рада. 

В. Полісся, Демократична Партія України,  Фея, Південне Полісся. 

Г. Перун, Президент України, Орден Пошани. 

3. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно: 

А. Інтермеццо, реформа, істина, океан. 

Б. Дефіс, канікули, циркуль, портьєра. 

В. Радіо, бюро, авторитетний. 

Г. П’юре, мінімум, алея, вілла. 

4. Позначте рядок, у якому всі слова потрібно писати разом: 

А. Людино/день, лісо/сплав, червоно/гарячий. 

Б. Повно/видий, пів/Європи, пів/сотні. 

В. Напів/порожній, сам/один, гідро/механіка. 

Г. Пів/ява, полу/станок, пів/устав. 

5. Позначте рядок, у всі слова якого потрібно вставити літеру е: 

А. Свідч..ння, кош..чок, бур..лом. 

Б, Мар..во, сит..чко, зверн..ння. 

В. Марш..рувати, крюч..чок, мар..ння. 



Г. Плет..ння, печ..во, пряд..во. 

 

Варіант 21 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Позначте рядок, у якому всі прикладки потрібно писати окремо. 

А. Місто/Москва, заєць/русак, трава/звіробій. 

Б. Учений/фізик, ріка/Дніпро, красуня/дівчина. 

В. Гора/Ведмідь, велетень/завод, трава/полин. 

Г. Розрив/трава, льон/довгунець. Дерево/калина. 

2. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку матимуть 

закінчення -а(-я): 

А. Слон, токар, серпень, грім. 

Б. Горобець, мрійник, Кавказ. Гадяч. 

В. Дніпро, Буг, стіл, овес. 

Г. Брат, мікроб, метр, Київ. 

3. Позначте рядок, у якому в закінченнях усіх дієслів треба писати е: 

А. Скаж..те, жив..ш, крич..ш, гн..ш. 

Б. Хоч..ш, змож..мо, пиш..те, ріж..ш. 

В. Їд..ш, бач..те, вийд..ш, в’ян..те. 

Г. Говор..те, в’яж..мо, буд..мо, пиш..мо. 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс: 

А. Який/сь, стань/бо, будь/де. 

Б. Десь/то, невідь/як, не/Європа. 

В. Казна/як, ледь/ледь, тільки/що. 

Г. Якось/то, ні/трохи, все/таки. 

5. Виберіть слово чи словосполучення, у написанні якого допущено 

помилку. 

А. Важкий таки. 

Б. Без відома. 

В. Віце-президент. 

Г. Гвінея-бісауський (від Гвінея-Бісау). 

 

Варіант 22 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Виділене слово є прийменником і його слід писати окремо у реченні: 

А. На/дворі ніби ще стояло літо. 

Б. На сімнадцятому році Остап у/перше пішов на заробітки. 

В. На/зустріч мені суне величезне хмаровище. 

Г. З/переляку хлопці ніби язика ковтнули. 

2. Правильно написано усі слова іншомовного походження в рядку: 

А. Інтермецо, опонент, бравісимо, імміграція. 



Б. Лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, бароко. 

В. Тонна, кон'юктура, по-сицилійськи, Чилі. 

Г. Сирія, сольфеджіо,  беладона, мадона. 

3. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку: 

А. Важко/хворий, віце/президентський, північно/західний. 

Б. Військово/технічний, діаметрально/протилежний, 

літературно/художній. 

В. Високо/кваліфікований, радіо/телефонний, середземно/морський. 

Г. Парусно/моторний, блідо/рожевий, історико/культурний. 

4. Через дефіс слід писати прислівники в рядку: 

А. Часто/густо, по/англійський, якось/то, без/угаву. 

Б. Як/от, по/латині, де/таки, десь/не/десь. 

В. Рука /в/руку, віч/на/віч. Де/факто, аби/як. 

Г. Десь/інколи, по/іншому, по/части, хоч/не/хоч. 

5. Слова правильно написані в рядку: 

А.  Кримський півострів, фабрика Киянка, народи півночі, західна 

Україна. 

Б. Москва-ріка, Князівство Монако, вулиця Ярославів вал, Софійський 

собор. 

В. Епоха Відродження, палац спорту, Конституція України, Нобелівська 

премія. 

Г. Ґудзонова затока, шевченківський стиль, Білий дім, Бі-Бі-Сі. 

 

Варіант 23 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі словосполучення написано правильно в рядку. 

А. Гострий біль, одноманітне меню, розумна шимпанзе, весь Перу. 

Б. Поважний маестро, прийшла міс, швидкий кенгуру, прозорий тюль. 

В. Весела попурі, мудра Дороті, офіційний аташе, барабанний дріб. 

Г. Крикливий какаду, вчена ступінь, важка путь, мудрий кюре. 

2. Апостроф ставиться у всіх словах рядка: 

А. Сурм..яний, мавп..ячий, перед…ювілейний, торф..яний. 

Б. Між..ярусний, зв..ялений, медв..яний, харків..янин. 

В. Розв..язано, черв..як, кон..юктивіт, Х..юстон. 

Г. Н..юанс, мркв..яний, без..язикий, реп..ях. 

3. Відбувається зміна приголосних при словотворенні в усіх словах рядка: 

А. Рига, Париж. Чех, Камчатка. 

Б. Безпека, молоко, вік, брат. 

В. Сиваш, ткач, люд, турецький. 

Г. Парубок, убогий, вереск, високий. 

4. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка: 



А. Пр..чепа, пр…боркати, пр…міський, пр…гірок. 

Б. Пр..вабливий, пр…мудрість, пр…клеїати, пр…м’яти. 

В. Пр..уралля, пр…ярок, пр…швидшити, пр…подобний. 

Г. Пр..чинити, пр…кордонний, пр…таманний, найпр..красніший. 

5. Усі слова з пів-, полу- написано правильно в рядку: 

А. Пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена. 

Б. Півмісяць, пів’яблука, пів-Одеси. Пів Дніпра. 

В. Пів’ясена¸   пів-України, півмашини, полукіпок. 

Г. Півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва. 

 

 

Варіант 24 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі слова пишуться з м’яким знаком у рядку: 

А. Міл.., піс..нями, по-козац..кому, Міл..єр. 

Б. Лауваз..є, брин..чати, кан..йон, свіжісін..кий. 

В. Ад..ю, син.., вбирал..ня, дон..чин. 

Г. Л..є, т..мяний, уман..ський, різ..бяр. 

2. Літеру И слід писати в усіх словах іншомовного походження рядка: 

А. Форт..с..мо, д..лема, К..пр, Цюр..х. 

Б. Мавр..кій, Алж..р, С..дней, дец..бел. 

В. Ч..пси, бургом..стр, д..зель, Ч..лі. 

Г. Корс..ка, Ваш..нгтон, граф..н, Кр..т. 

3. Усі слова потрібно писати разом. 

А  Військово/полонений, радіо/фізик, воєнно/стратегічний. 

Б. Кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікро/схема. 

В. Мало/населений, авіа/лайнер, Дніпро/ріка. 

Г. Контр/атака, східно/слов’янський, гори/цвіт. 

4. Разом треба писати всі прислівники в рядку: 

А. Спокон/віку, чим/раз, в/смак, від/тепер. 

Б. В/вечері, під/вечір, насам/перед, за/панібрата. 

В. Чим/дуж, в/день, по/волі, на/самоті. 

Г. На/провесні, від/нині, що/ночі, на/світанку. 

5. Усі слова  правильно записані в рядку: 

А. Золоті ворота, Фабрика Киянка, західна Україна. 

Б. Кримський півострів, вулиця Ярославів вал, Софійський собор. 

В. Палац спорту, Епоха Відродження, Москва-ріка. 

Г. Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ». 

 

 

 



Варіант 25 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку 

А. Стоїте, гудуть. 

Б. Знатимуть, хиляться. 

В. Зморешся, одужають. 

Г. Сиплють, кипітимеш. 

2. Апостроф ставиться в усіх словах рядка: 

А. Дзв..якнути, з..єднати, подвір..я, комп..ютер. 

Б. Рейк..явік, б..юджет, св…ткувати, мавп..ячий. 

В. Двох…ярусний, В..єтнам, пан..європейський, ад..ютант. 

Г. Інтерв..ю, матір..ю, моркв..яний, з…економити. 

3. Велика літера пишеться в усіх словах рядка. 

А. Збройні Сили України, Перша Світова Війна. 

Б. Полярна Зірка, Франкфурт-На- Майні. 

В. Генеральний Прокурор України, Проспект Дружби Народів. 

Г. Європейський Союз, Конституційний Суд України. 

4. Виділене слово слід писати разом у реченні: 

А. Про/те явище він дізнався з енциклопедії. 

Б. Як/би мені черевики, то пішла б я на музики. 

В. За/те його покохала, що мав чорні вуса. 

Г. Як/би допомогти йому? 

5. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку 

А. Віце/адмірал, крем/брюле, напів/фабрикат, жовто/гарячий. 

Б. Батько/мати, клініко/діагностичний, сон/трава, червоно/деревний. 

В. Окислювально/відновний, міні/футбол, гіркувато/солоний, стоп/кран. 

Г. Режисер/постановник, всесвітньо/історичний, давньо/український, 

кіловат/година. 

 

Варіант 26 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі слова пишуться разом у рядку 

А. Життє/пис, великий/превеликий, напів/автомат, полу/мисок. 

Б. Електро/провід, розрив/трава, електро/монтаж, пів/години. 

В. Жертво/приношення, тонно/кілометр, пів/карбованця, батько/мати. 

Г. Дерево/обробний, дванадцяти/тонка, вище/згаданий, чотири/місячний. 

2. Усі слова пишуться з великої літери в рядку 

А. Дамоклів Меч, Шевченків «Кобзар» 

Б. Великий Піст, Володимир Великий. 

В. Далекий Схід, Панамський Канал. 

Г. Західна Європа, Президент України. 



3. У Усіх словах іншомовного походження на місці пропусків пишеться 

буква и в рядку: 

А. Баст..лія, Ов..дій, Сев..лья, к..зил. 

Б. Дец..метр, ф..нанси, С..дней, попур.. . 

В. Шп..нат, к..парис, єп…скоп, Флор..да. 

Г. Тр..умф, Гр..мм, соц…ологія, пр…оритет. 

4. Спрощення в групах приголосних відбувається в усіх словах рядка 

А. Виїз..ний, пес..ливий, тис..нуло, пропус..ний. 

Б. Гіган..ський, об лес..ливий, артис..чин, вис..нути. 

В. Міс..це, бряз..нути, парламен..ський, шіс..сот. 

Г. Сер..цевий, тиж..невий, чес..ний, проїз..ний. 

 

Варіант 27 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Слова, що пишуться з префіксом з-, знаходяться у рядку: 

А. … шити, .. мити, …хопити, ..кувати. 

Б. …чистити, ..хибити, ..дирати, …меншити. 

В. …бути, …сушити, …міцнити, .. давати. 

Г. …несилитися, …ношувати, … гіркнути, … формувати. 

2. На місці пропусків пишеться НН в усіх словах рядка 

А. Безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий. 

Б. Бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий. 

В. Касет..ий, моното..ий, ви..ий, безіме..ий. 

Г. Безці..ий, невпізна..ий,  нездола..ий, незамі..ий. 

3. Не пишеться з різними частинами мови окремо у реченні: 

А. У щойно збудованому будинку рами вікон не/засклені. 

Б. Сором приймати не/заслужені компліменти. 

В. Через не/застебнуті поли виглядала біла, як папір, сорочка. 

Г. Через не/засклені вікна вливалось холодне повітря. 

4. Деякі власні назви беруться в лапки у рядку: 

А. Ростов-на-Дону (місто), річка Міссурі, порт Балаклава. 

Б. Декларація прав людини, Версальський мир, Великдень. 

В. Динамо (стадіон), річка Південний Буг, туманність Андромеди. 

Г. Міжнародна організація, Рада Безпеки, Козинські Горби (урочище). 

5. Трапляються порушення норми чергування у-в, і-й у рядку: 

А. У Рівному, порошинка в оці, зображення в телевізорі, шлях у лісі. 

Б. У Ялті, вітер у полі, риба в озері, пташка в небі. 

В. У Опішні, грім у небі, узвар у каструлі, корабель в морі. 

Г. І золотої й дорогої, півонії й олеандри, батьки й діти, вітер і гроза. 

  

 



Варіант 28 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Усі прислівники пишуться разом у рядку 

А. Куди/небудь, раз/у/раз, час/від/часу, на/вмисне. 

Б. Без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж. 

В. Без/перестанку, в/решті, від/тепер, що/хвилини. 

Г. На/пам’ять, як/не/як, по/християнському, на/щастя. 

2. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку 

А. Іл..я, збіж..я, вел..ю, кут..я. 

Б. Колос..я, трет..я, сторіч..я, суд..я. 

В. Гіл..ячка, молод..ю., знан..ь, навман..я. 

Г. Піддаш..я, жит..єпис, подорож…ю, …лються. 

3. На письмі відбувається спрощення в групах приголосних в усіх слова 

рядка. 

А. Улес..ливий, совіс..ний, корис..ний, чес..ний. 

Б. Пес..ливий, звіс..но, проїз..ний, турис..ський. 

В. Сер..це, піс..ний, жаліс..ливий, студен..ський. 

Г. Блис..нути, віс..ник, тиж..невий, шіс..надцять. 

4. Усі складні слова слід писати разом у рядку 

А. Життє/радісний, авто/тракторний, хіміко/технологічний, 

блакитно/жовтий. 

Б. Нижче/згаданий, вужо/подібний, окислювально/відновний, 

зерно/збиральний. 

В. Глухо/німий, загально/державний, червоно/рожевий, 

віце/президентський. 

Г. Жовто/гарячий, давньо/український, життє/здатний, важко/хворий. 

5. Норми чергування  і- й порушено в рядку 

А. Стельмах і бондар, Гомер і Платон. 

Б. Кравець і швець, веселі й лагідні. 

В. Мова й література, вітер і гроза. 

Г. Алла і Олена, півонії і айстри. 

 

Варіант 29 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Через дефіс слід писати всі прислівники в рядку 

А Хтозна/як, по/іншому, геть/чисто, по/перше. 

Б. По/сусідськи, сяк/так, кінець/кінцем, звіку/правіку. 

В. Аби/то, тишком/нишком, по/думки, поки/що. 

Г. Часто/густо, усе/таки, де/коли, бозна/як. 

2. Частку не пишемо разом у словах рядка 

А. Не/гатив ний, не/славити, не/дописаний, не/можна. 



Б. не/сказанний, не/мовля, не/працювати, не/достатньо. 

В . Не/нависть, не/винно, не/досяжність, не/щадний. 

Г. Не/вміння, не/слід, не/засаджений, не/здужаючи. 

3. М’якийзнак пишеться в усіх словах рядка 

А. Скрин..ка, т..охкати, смієш..ся, спіл..но. 

Б. Різ..ба, нен..чин, глян..те, людс..кість. 

В. Тон..ший, вітал…ня, хвилин..ці, осін..ня. 

Г. Їдал..ня, сіл..ський, майбут..ній, т..мяний. 

4. Усі слова пишуться окремо в рядку 

А. Що/ж, дарма/що, ні/для/кого, аби/в/кого. 

Б. Хіба/що, ні/від/чого, чий/небудь, аби/кого. 

В. Не/мов/би, та/й, тільки/що, уві/сні. 

Г. Ні/про/що, будь/що, що/річно, поки/що. 

5. У формі орудного відмінка  однини відбувається подовження 

приголосних звуків у всіх іменниках рядка: 

А. Акварель, ніч, жовч, область. 

Б. Вісь, мораль, подорож, зелень. 

В. Синь, деталь, далеч, повість. 

Г. Піч, діагональ, неповторність, тінь. 

 

Варіант 30 

1. Тестові завдання (5б.) 

1. Укажіть, в якому рядку всі прислівники пишуться окремо. 

А. В/голос, до/ладу, на/диво, на/щастя. 

Б. Без/наміру, в/цілому, як/слід, на/ходу. 

В. До/вподоби, до/смаку, рік/у/рік, на/пам’ять. 

Г. На/радість, у/вічі, на/довго, уві/сні. 

2. Знайдіть, в якому рядку  між словами бажано уживати прийменник в. 

А. Читала (у, в) журналі, приніс (у, в) кишені, попросила (у, в) подруги, 

сидіти (у, в) автобусі.  

Б. Запитати (у, в) актриси, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) сестри, зайти 

(у,в) бібліотеку. 

В. Стати (у,в) пригоді, зайти (у,в) клас, погляд (у,в) майбутнє, жити (у,в) 

Києві. 

Г. Була (у,в) Італії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) 

армії. 

3. Виберіть рядок, в якому до складу всіх дієслів входить префікс не-. 

А. Не/славити (ганьбити), не/зчутися, не/хтувати, не/волити. 

Б. Не/вгавати, не/здужати (хворіти), не/прочитати, не/доробити. 

В. Не/долюблювати, не/злюбити, не/закінчити, не/покоїтись 

(турбуватись). 



Г. Не/навидіти, не/покоїтись (не бути похованим), не/добачати, 

не/кричати. 

Д. Не/здужати (не могти), не/довантажити, не/докопати, не/притомніти. 

4. Апостроф пишеться в усіх словах рядка 

А. Відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята. 

Б. Верф..ю, транс..європейський, кон…юнктура, дзв..якати. 

В. К…юрі, інтерв..ю, пів…Єгипту, з..явитися. 

Г. Тім..я, пів…ягняти, возз..єднання, ін….єкція. 

Д. М…юнхен, під…юджувати, верб…я, подвір..я. 

5. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка 

А. І..раціональний. груп..а, Гол..андія. 

Б. Ас..иміляція, і..новація, священ..ий. 

В. Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець. 

Г. Годин..ик, інтел..ект, га..льський. 

Д. Дік..енсівський, буд..ист, ал..ея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 10-11-х класів 

Варіант 1 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки 

(Д,д)ід (М,м)ороз; (Ч,ч)умацький шлях; (П,п)олярна (З,з)ірка; 

(В,в)ерховна (Р, р)ада, (У,у)країни; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій; 

(П,п)резидент (У,у)країни; (О,о)рден (Д,р)ужби (Н,н)ародів; (А,а)кадемія 

(Н,н)аук (У,у)країни; (В,в)еликдень; (Ч,че)рвона (Ш,ш)апочка; 

(К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни; (Г,г)енеральний (П,п)рокурор 

(У,у)країни; (М,м)арс; (В,в)еликий (В,в)із; (Д,д)алкий (С,с)хід; (К,к)авказький 

(Х,х)ребет; (П,п)івнічний (П,п)олюс; (В,в)олинська (О,о)бласть; 

(Н,н)аддніпрянщина; (Б,б)алканський (П,п)івострів; (Б,б)іла (Ц,ц)ерква; 

(З,з)емський (С,с)обор; (П,п)оема «(Є,е)неїда»; (Б,б)іблія. 

 

Варіант 2 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки 

(В,в)елика (Б,б)ританія; (Б,б)алтійське (М,м)оре; (П,п)івденний (Б,б)уг; 

(Б,б)атьківщина; (В,в)ерховна (Р,р)ада (У,у)країни; (В,в)елика (В,в)ітчизнана 

(В,в)ійна; (М,м)иколаїв; (В,в)елика (Ж,ж)овтнева (С,с)оціалістична 

(Р,р)еволюція;  (П,п)равопис; (К,к)арпати; (К,ко)нституція (У,у)країни; 

(Л,л)атвія; (П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий (О,о)кеан; (Р,р)ада (М,м)іністрів 

(У,у)країни; (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики; (Н,н)аддніпрянщина; 

(Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни;  (Х,х)арків; (А,а)ртем; (Б,б)іблія; (І,і)гор 

(С,с)тепанович; (Л,л)ідія; (К,к)иїв; (Ф,ф)ранція. 

 

Варіант 3 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(А,а)кціонерний (Б,б)анк; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій з 

(П,п)итань (О,о)світи, (Н,н)ауки і (К,к)ультури; (А,а)кціонерно-(К,к)редитнмй 

(Б,б)анк; (С,с)вітова (О,о)рганізація (Т,т)оргівлі; (А,а)кадемія (М,м)едичних 

(Н,н)аук (У,у)країни; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій; (А,а)втономна 

(Р,р)еспубліка (К,к)рим; (Б,б)уковина; (В,в)идавництво «(Г,г)рамота»; 

(А,а)бсолютний (Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (В,в)еликий (К,к)обзар; 

(Н,н)аддніпрянщина; (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни; (Є,є)вропейський 

(П,п)арламент; (М,м)арія; (С,с)вященик; (С,с)вітлана (І,і)ванівна; (Л,л)ьвів; 

(Д,д)ень (К,к)онституції (У,у)країни; (Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна; 



(К,к)иївська (Р,р)усь; (О,о)лександр; (А,а)хілесова (П,п)’ята; (П,п)алац 

(С,с)порту. 

 

Варіант 4 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(Л,л)івобережжя; (М,м)аксим; (С,с)вітовий (К,к)онгрес (У,у)країнців; 

(Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна; (У,к)раїна; (А,а)самблея (Р,р)ади (Є,є)вропи; 

(В,в)інниччина; (С,с)хідна (Є,є)вропа; (Ч,ч)ервона (К,к)нига; (Ш,ш)евченкіана; 

(Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (В,в)італій (О,о)лександрович; (Р,р)ада (Є,є)вропи; 

(О,о)лімпійські (І,і)гри; (П,п)алац (С,с)порту; (П,п)ів-(Є,є)вропи; 

(О,о)лімпійський (Ч,ч)емпіон; (Д,д)ержавний (П,п)рапор (У,у)країни; (Е,е)кс-

(П,п)резидент; (В,в)еликдень; (Б,б)ілий (Д,д)ім; (В,в)ербна (Н,н)еділя; 

(Д,д)ерево (Ж,ж)иття; (В,в)еликий (К,к)обзар. 

 

Варіант 5 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(Л,л)еся (У,у)країнка; (З,з)апорожці; (П,п)резидент (У,у)країни; 

(П,п)равобережжя; (Р,р)ахункова (П,п)алата; (С,с)тародавня (Р,р)усь; 

(Д,д)октор (Н,н)аук; (Д,д)ід (М,м)ороз; (П,п)ерун; (П,п)ричорномо’ря; 

(С,с)екретар; (Ч,ч)ервона (Ш,ш)апочка; (Н,н)ечуй-(Л,л)евицький; 

(З,з)аслужений (Д,д)іяч (М,м)истецтв; (І,і)мператор; (М,м)іністр (О,о)світи 

(У,у)країни; (П,п)ольща; (А,а)нтоніна; (Д,д)алекий (С,с)хід; (Д,д)арина; 

(Л,л)ос-(А,а)нджелес; (Ж,ж)овті (В,в)оди; (В,в)елика (В,в)едмедиця; 

(А,а)ндріївський (У,у)звіз.  

 

Варіант 6 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(В,в)улиця (П,п)етра (С,с)агайдачного; (С,с)узір’я (В,в)еликого (П,п)са; 

(Л,л)ьвівська (П,п)лоща; (Л,л)юдмила (І,і)ванівна; (А,а)зія; (В,в)еликдень; 

(В,в)енера; (Г,г)енеральний (П,п)рокурор (У,у)країни; (М,м)іністр (О,о)світи 

(У,у)країни; (М,м)арія-(Т,т)ереза; (А,а)фіна; (Н,н)естор (Л,л)ітописець; 

(М,м)уза; (У,у)країна; (К,к)андидат (Н,н)аук; (М,м)айдан (Н,н)езалежності; 

(П,п)роспект (Д,д)ружби (Н,н)ародів; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Б,б)ерингове 

(М,м)оре; (М,м)олочний (Ш,ш)лях; (Б,б)іла (Ц,ц)ерква; (З,з)атока (С,с)вятого 

(Л,л)аврентія; (С,с)хідноєвропейська (Р,р)івнина; (В,в)ерсаль. 

 

Варіант 7 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

 

(К,к)омета (Г,г)аллея; (У,у)країнка; (Г,г)ора (Г,г)оверла; (К,к)вітка-

(О,о)снов’яненко; (А,а)хіллес; (М,м)іністр; (К,к)нига; (Г,г)енерал-(Л,л)ейтенант; 

(П,п)івнічний (П,п)олюс; (Н,н)абережна (Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта; 



(Н,н)аціональна (Г,г)вардія; (Б,б)алканські (К,к)раїни; (Р,р)еспубліка (І,і)ндія; 

(Р,р)ада (Б,б)езпеки; (У,у)манська (М,м)іськрада; (Ц,ц)ентральна (Р,р)ада; 

(Ц,ц)ивільний (П,п)овітряний (Ф,ф)лот (У,у)країни; (Н,н)аціональний (Б,б)анк 

(У,у)країни; (Ч,ч)ернігів; (Д,д)ніпро; (Т,т)роянда; (В,в)олинська (О,о)бласть; 

(В,в)ерховний (С,с)уд (С,с)получених (Ш,ш)татів (А,а)мерики; 

(Д,д)емократична (П,п)артія (У,у)країни.  

 

Варіант 8 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(П,п)едагогічна (Р,р)ада; (Д,д)онецький (К,к)ряж; (В,в)идавництво 

(І,і)мені (О,о)лени (Т,т)еліги; (В,в)інниччина; (Г,г)алицько-(В,в)олинське  

(К,к)нязівство; (Г,г)олова (К,к)онституційного (С,с)уду (У,у)країни; (Е,е)кс-

(Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (З,з)адунайська (С,с)іч; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; 

(Г,г)імн (У,у)країни; (Н,н)іна; (М,м)атір; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних 

(Н,н)ацій; (М,м)арс; (Р,р)еспубліка (М,м)олдова; (А,а)фродіта; (С,с)узір’я 

(К,к)ассіопея; (О,о)стап (В,в)ишня; (М,м)айдан (Н,н)езалежності; (Р,р)оман 

«(Ч,ч)орна (Р,р)ада»; (С,с)тадіон «(Д,д)инамо»; (Ш,ш)евченкові (П,п)оезії; 

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

(Ц,ц)ерква. 

 

Варіант 9 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

Цукерки «(Р,р)омашка»; (У,у)кртелеком; (С,с)есія (В,в)ерховної (Р,р)ади 

(У,у)країни; (Б,б)лизький (С,с)хід; (Д,д)ід (М,м)ороз; (К,к)іт Ж,ж)овте (О,о)ко; 

(Х,х)рестові (П,п)оходи; (Г,г)ора (Г,г)оверла; (Г,г)азета «(Г,г)олос (У,у)країни»; 

(Н,н)естор (Л,л)літописець; (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях; мис (Д,д)оброї (Н,н)адії; 

(А,а)поллон; (Н,н)обелівська премія; (К,к)омпанія «(Д,д)жнерал (М,м)оторс»; 

(Б,б)удинок (В,в)відпочинку «(С,с)вітанок»; (Р,р)есторан «(Д,д)есна»; 

(М,м)агазин «(Р,р)оксолана»; (Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни; (П,п)ланета 

(З,з)емля; (К,к)орова (Л,л)иска; (Б,б)атьківщина; (К,к)омбайн «(Н,н)ива»; 

(А,а)хілесова (П,п)ята. 

 

Варіант 10   

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(М,м)міськрада; (Я,я)рослав (М,м)удрий; (Д,д)онбас; собака (Д,д)ружок; 

(Є,є)вангліє; готель «(З,з)олотий (К,к)олос»; (Г,г)раф, папуга (Ф,ф)араон; 

(М,м)іжнародний (Жж,)іночий (Д,д)ень; (Н,н)овий (Р,р)ік; (Г,г)ромадянська 

(В,в)ійна; (К,к)онституція (У,у)країни; (Б,б)бульдог; (Н,н)абережна 

(Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта; (І,і)мператор; (К,к)емпінг «(Ч,ч)айка»; (О,о)зеро 

(С,с)иваш; (І,і)ван (Ф,ф)ранко; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Л,л)ітак «(А,а)нтей»; 

(П,п)іфагорова (Т,т)теорема; (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів; (Ч,ч)ернігівська 

(О,о)бласть; (Ц,ц)укерки (П,п)ташине (М,м)олоко. 



Варіант 11 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(В,в)идавництво «(В,в)еселка»; (С,с)анаторій «(П,п)пролісок»; 

(П,п)оділля;  (К,к)онгрес (З,з)ахисту (К,к)ультури; (Н,н)ародний (Р,р)ух 

(У,у)країни; (Ш,ш)евченківська (П,п)ремія; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; 

(Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни,  (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни;  

(Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни;  (Ц,ц)ентральна (Р,р)ада; (К,к)абінет 

(М,м)іністрів (У,у)країни; (Т,т)имчасовий  (У,у)ряд; (А,а)нтанта;  (А,а)втономна 

(Р,р)еспубліка (К,к)рим; (К,к)нязівство (А,а)ндорра; (Ж,ж)овті (В,в)оди, 

(Н,н)овий (З,з)авіт; (Г,г)азета «(У,у)країна (М,м)олода»; (Р,р)есторан 

«(Д,д)ніпровські (З,з)орі»; (К,к)луб (П,п)письменників; (Б,б)ібліотека (І,і)мені 

(О,о)лега (О,о)льжича; (Д,д)анило (Г,г)алицький; (О,о)деська (А,а)автострада.  

 

Варіант 12 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(Б,б)ульвар (Л,л)есі (У,у)країнки; (М,м)айдан  (С,с)вободи; (З,з)олоті 

(В,в)орота; (П,п)івденне (П,п)олісся; (М,мі)сто (Ч,ч)еркаси; (Т,т)арасова 

(Г,)гора;  (Р,р)ічка (З,з)олотоношка; (П,п)реображенська (Ц,ц)церква; 

(К,к)расногірський (М,м)онастир, (М,м)ихайло Максимович; (І,і)сторія 

(У,у)країна; (Г,г)азета «(З,з)ірка»; (Д,д)ень (З,з)нань; (Д,д)ніпровські 

(К,к)ручі; (К,к)ирило-(М,м)ефодіївське (Т,т)товариство; (П,п)оема 

«(Г,г)айдамаки»; (А,а)кадемія (М,м)мистецтв; (С,с)ело (К,к)ирилівка; 

(В,в)еликдень; (Р,р)iздво (Х,х)ристове; (А,а)фрика; (З,з)евс; (Х,х)художній  

(Ф,ф)ільм «(Б,б)ілий (П,п)тах»; (Т,т)абір «(П,п)ролісок».  

 

Варіант 13 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  
(К,к)римський (П,п)півострів; (К,к)раїни (З,з)аходу; (П,п)осол 

(Р,р)еспубліки (П,п)ольща; (К,к)авярня «(М,м)рія»; (М,м)ати (Б,б)ожа; 

(П,п)рометей; (С,су)зір’я (В,в)еликого (П,п)са; (К,к)інь (Г,г)нідий; (М,м)іністр 

(К,к)ультури (У,у)країни; (Р,р)іка (Д,д)есна; (Ш,ш)евченків «(З,з)аповіт»; 

(З,з)атока (С,с)вятого (Л,л)аврентія; (П,п)роспект (П,п)перемоги; 

(А,а)ндріїський (У,у)звіз; (М,м)агазин «(Т,т)роянда; (В,в)улиця (В,в)елика 

(Ж,ж)итомирська; (П,п)роспект (А,а)кадеміка (Г,г)лушкова; (Р,р)російська 

(Ф,ф)федерація; (В,в)інницька (О,о)область; (З,з)акарпаття; (Д,д)екан 

(Ф,ф)ілологічного (Ф,ф)факультету; (Г,г)генерал- (М,м)айор; (Б,б)анк 

(Г,г)арант; (З,з)олоті (В,в)орота. 

 

Варіант 14 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(К,к)алинівська (С,с)сільрада; (Т,т)роїстий (С,с)оюз; (Г,г)герцог; 

(М,м)міжнародний (К,к)комітет (Ч,ч)червоного (Х,х)реста; (С,с)енат; (О,о)рден 



(Д,д)ружби (Н,н)ародів; (В,в)великий (П,п)іст; (Б,б)ульвар (Л,л)есі (У,у)країнки; 

(П,п)ривокзальна (П,п)лоща; (О,о)рден (К,к)нягині (О,о)льги; (Ц,ц)укерки 

«(Н,н)іч»; (К,к)онституція (У,у)крїни; (Е,е)поха (В,в)ідродження; (О,о)бленерго; 

(Р,р)есторан «(М,м)іраж»; (Д,д)ень (П,п)ремоги; (Т,т)товариство «(А,а)вангард»; 

(Б,б)базедова (Х,х)вороба; (К,к)кінотеатр «(К,к)київська (Р,р)усь»; (Ч,ч)орне 

(М,м)оре; (В,в)олодимир (В,в)великий; (О,о)рганізаці (О,о)бєднаних (Н,н)ацій; 

(М,м)міністерство (О,о)хорони (З,з)доров’я; (А,а)нгорська (К,к)ішка. 

 

Варіант 15 

2.   Спишіть,  розкрийте  дужки  

(К,к)омета (Г,г)аллея; (П,п)ланета (В,в)енера; (О,о)зеро (Б,б)айкал; 

(А,а)постол; (П,п)оема «(Е,е)неїда»; (Ж,ж)урнал «(Д,д)ивослово»; (Р,р)оман 

«(Т,т)тигролови»; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Ф,ф)ранція; (Х,х)харківський 

(Т,т)ракториний (З,з)авод; (В,в)виноград (Л,л)ідія; (Р,р)акета (В,в)ихор; 

(О,о)рден (Я,я)рослава (М,м)мудрого; (У,у)країнець; (І,і)сус (Х,х)ристос; 

(К,к)ривий (Р,р)іг; (Є,є)вропейський (С,с)оюз; (К,к)иєво- (П,п)ечерська 

(Л,лавра); (В,в)олинь; (Ш,ш)евченківський (С,с)тиль; (Л,л)ев (В,в)огнистий; 

(Ф,ф)інська (З,з)атока; (М,м)едаль (З,а) (В,в)ідвагу; (К,к)оліївщина. 

 

Варіант 16. 

2. Спишіть, розкрийте  дужки. 

(За)ради миру, (на)перекір знегодам, з(по)за хат, (із)за лісу, (на)зустріч бурі, 

(по)серед жит, (з)за дерев, (залежно)від обставин, (з)перед носа, (по)під вікнами, 

(на)прикінці року, з(по)під воріт, з(над)річки, (по)за село, у(напрямку) до мене, 

(під)час бою, (в)наслідок чвар, (з)під коліс, (по)над хмари, (за)для вас, з(по)між 

гілля, (на)зустріч випускників, тим(часом)як, (по)біля стіни. 

 

Варіант 17. 

2.  Спишіть, розкрийте дужки. 

Отакий(то), (аби)як, (ні)кого, іди(ж)бо, будь(куди), чого(б)небудь, (ні)скільки, 

ні(за)ким, ось(так), наче(б)то, все(таки), от(же), (за)ради миру, (на)перекір 

знегодам, з(по)за хат, (із)за лісу, (на)зустріч бурі, (по)серед жит, (з)за дерев, 

(залежно)від обставин, (з)перед носа, (по)під вікнами, (на)прикінці року, 

з(по)під воріт. 

 

Варіант 18.  

2. Спишіть, розкрийте  дужки. 

Написав(би), немов(би), як(небудь), (чи)мало, (що)разу, казна(що), 

надумав(таки), правда(ж), тільки(що), (екс)чемпіон, (таки)прийшов, все(ж)таки, 



отакий(то), (аби)як, (ні)кого, іди(ж)бо, будь(куди), чого(б)небудь, (ні)скільки, 

ні(за)ким, ось(так), наче(б)то, все(таки), от(же). 

 

Варіант 19.  

3. Списати, зняти риску. 

Не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса, не/бачена ніким 

фортеця, не/замкнені матір’ю двері, ні до кого не/спрямоване слово, не/скінчена 

розмова, розмова була не/закінчена, не/навидіти, не/починали, не/здужати 

(хворіти), не/волити, не/славити (ганьбити), не/покоїтися (турбуватися), 

не/хтувати, не/могти, не/зчутися, не/працюючи, не/знаючи, не/хтуючи, 

не/впіймавши, не/забаром, не/абиякий, не/долік. 

 

Варіант 20. 

2. Списати, зняти риску. 

По/над, в/наслідок, по/за, про/між, по/при, з/під, за/для, в/продовж, в/супереч, 

що/до, із/за, з/поміж, з/по/за, все/одно, віч/на/віч, ось/ось, не/мов/би, чим/дуж, 

волею/не/волею, час/від/часу, с/під/лоба, як/тільки, тому/що, не/до/вподоби. 

 

Варіант 21. 

2. Списати,  зняти риску. 

Тим/часом, коли/ж, коли/б, тільки/що, що/духу, що/правда, казна/що, будь/що, 

коли/б/то, замість того/щоб, в/міру, через те/що, тільки/но, але/ж, хоч/би, 

тому/що, як/що, все/ж/таки, як/слід, на/по/готові, не/в/довзі, не/в/змозі, на/жаль, 

по/части. 

 

Варіант 22. 

2. Списати, зняти риску. 

Генерал/майор, альфа/промені, міні/автомобіль, пів/олівця, 

трохи/вище/зазначений, пів/книги, жовто/гарячий, вельми/шановний, 

військово/полонений, вище/згаданий, напів/сонний, напів/темрява, 

жовто/зеленаво/синій, водно/спортивний, індо/європейський, пів/ока, 

віце/президентський, пів/відра, пів/ящика, військово/медичний, 

двадцяти/п’яти/денний, військово/службовець, сон/трава, радіо/технічний. 

 

Варіант 23.  

2. Списати, зняти риску. 

Вище/зазначений, пів/огірка, життя/буття, відео/телефон, всесвітньо/відомий, 

єдино/кровний, темно/шоколадний, народно/пісенний, стоп/кран, темно/синій, 

водно/спортивний, індо/китайський, мало/досліджений, чорно/волосий, 



червоно/гарячий, жар/птиця, водно/час, сила/силенна, пів/Києва, світло/синій, 

бор/машина, приватно/власницький, міні/спідниця, високо/авторитетний. 

 

Варіант 24.  

2. Списати, зняти риску. 

Метро/будівельний, адміністративно/управлінський, пів/року, 

рекламно/інформаційний, авіа/промисловий, велико/вантажний, 

науково/експериментальний, науково/виробничий, громо/подібний, 

транспортно/енергетичний, аеро/гідро/динамічний, пан/європейський, 

пів/порції, авторсько/правовий, всесвітньо/історичний, 

правильно/розташований, велико/панельний, пів/століття, віце/губернатор, 

газо/бетон, південно/західний, західно/український, вузько/діалектний, 

далеко/східний. 

 

Варіант 25.  

2. Списати, зняти риску. 

Гірко/кисло/солоний, північно/американський, всесвітньо/історичний, 

суспільно/корисний, молочно/білий, віце/спікер, віце/консул, радіо/майстерня, 

водо/захисний, вагоно/ремонтний, машинно/тракторний, вантажо/місткість, 

якісно/новий, дит/ясла, трагі/комедія, тьма/тьмуща, фельд/маршал, яхт/клуб, 

яскраво/освітлений, ясно/білий, чверть/фінал, транс/атлантичний, 

ультра/модний, умовно/достроковий. 

 

Варіант 26. 

2. Списати, зняти риску. 

Радіо/технічний, сон/трава, військово/повітряний, лейб/медик, 

сіро/буро/малиновий, пів/поля, на/в/коло, по/під, з/понад, з/під/споду, 

не/до/вподоби, волею/неволею, по/части, в/супереч, із/за, отакий/то, написав/би, 

ніби/то, надумав/таки, тим/часом/як, пан/європейський, пів/століття, 

вузько/діалектний, екс/чемпіон. 

 

Варіант 27.  

2. Списати, зняти риску. 

Надумав/таки, тим/часом/як, пан/європейський, пів/століття, вузько/діалектний, 

екс/чемпіон, гірко/кисло/солоний, північно/американський, 

всесвітньо/історичний, суспільно/корисний, молочно/білий, віце/спікер, 

метро/будівельний, адміністративно/управлінський, пів/року, 

рекламно/інформаційний, авіа/промисловий, велико/вантажний, 



вище/зазначений, пів/огірка, життя/буття, відео/телефон, всесвітньо/відомий, 

єдино/кровний. 

 

Варіант 28. 

2. Списати, зняти риску. 

Радіо/технічний, сон/трава, військово/повітряний, лейб/медик, 

сіро/буро/малиновий, пів/поля, віце/консул, радіо/майстерня, водо/захисний, 

вагоно/ремонтний, машинно/тракторний, вантажо/місткість, 

науково/експериментальний, науково/виробничий, громо/подібний, 

транспортно/енергетичний, аеро/гідро/динамічний, пан/європейський, 

темно/шоколадний, народно/пісенний, стоп/кран, темно/синій, 

водно/спортивний, індо/китайський. 

 

Варіант 29.  

2. Списати, зняти риску. 

На/в/коло, по/під, з/понад, з/під/споду, не/до/вподоби, волею/неволею, 

якісно/новий, дит/ясла, трагі/комедія, тьма/тьмуща, фельд/маршал, яхт/клуб, 

пів/порції, авторсько/правовий, всесвітньо/історичний, 

правильно/розташований, велико/панельний, пів/століття, мало/досліджений, 

чорно/волосий, червоно/гарячий, жар/птиця, водно/час, сила/силенна. 

 

Варіант 30.  

2. Списати, зняти риску. 

По/части, в/супереч, із/за, отакий/то, написав/би, ніби/то, яскраво/освітлений, 

ясно/білий, чверть/фінал, транс/атлантичний, ультра/модний, 

умовно/достроковий, віце/губернатор, газо/бетон, південно/західний, 

західно/український, вузько/діалектний, далеко/східний, пів/Києва, світло/синій, 

бор/машина, приватно/власницький, міні/спідниця, високо/авторитетний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 10-11-х класів 

Варіант 1 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Дон..чин, де/чиїх, по/за/торік, жираф..ячий, хто/знає/з/чим, п..юре,  

генерал/майор, П(п)оштова П(п)лоща, с/під/споду, балас..ний, л..ян..ий, 

кінець/кінцем, ф..юзеляж, у/розріз, наймен..ший, авто/тех/обслуговування, 

С..ц..лія, імуно/дефіцит, Марок..о, по/при, п..р..ферія, за/пані/брата, С(с)танція 

М(м)етро «..олоті ..орота», не/до/вподоби, з/під/низу, на(д,т)ще/серце, 

бояз..кіс..т.., не/до/ладу, без/вісти, у/сто/крат. 

 

Варіант 2 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Бор/машина, безвиїз..но, з/боку/на/бік, бе..посередній, недобачати, 

щ..лина, авто/гальмо, фаса(д,т), на/в/скіс, пр..берегти, на(д,т)ще/серце, 

не/до/речі, Т..бет, ж..рі, сім/сот/річчя, Ч..лі, не/жить, слово/в/слово, 

на/відміну/від, о/пів/ночі, на/гора, в/основному, по/підвікон..ю, на/масоті, 

на/споді, не/досушити, при/тім, стрім/голов, не/зборен..о, на/ура. 

 

 

Варіант 3 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 У/розсип, в/усебіч,  жаб..ячий, за/для, ні/про/кого,  брут..о, на/світанку, у 

жмен..ці,  трохи/вище/зазначений, пів..Юрмали, темно/шоколадний, Б(б)арок..о, 

жар/птиця, А(а)ндріївська Ц(ц)ерква, будь/у/чому,  ір..аціональний, перс..ні,  

над..яр..я, гірко/кисло/солоний, ро..формувати, зап..яс..ний, яхт/клуб, пів..ящика, 

волин..с..кий, не/до/речі, по/підвікон..ю, а/як/же, ім..іграція, віл..а, контрас..ний. 

 

 

Варіант 4 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 



 Сріблясто/перламутровий, д..стр..б..ютор, без..імен..ий,  як/от, р..ц..див, 

у/сто/крат, без/кінця/краю, моркв..яний, не/зважаючи/на/те/що, старан..о, 

без/вісти, у тан..ці, альфа/промені, дит..ясла, К(к)иївські В(в)улиці,  пів..олівця, 

сто/п’ят/десяти/річчя, бравіс..ім..о, радіо/фізик, самовід..ан..ий, чверть/фінал, 

пр..ор..тет, медв..яний, компан..йон, право/опортуністичний, валь(д,т)шнеп, 

нет..о, за/пані/брата, студен..ський,  мар..во. 

 

Варіант 5 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Дзв..якнути, в/нічию, кон..юнкт..віт, щ..пці, Б(б)удинок  В(в)ідпочинку, 

зап..яс..ний, паравозо/вагоно/ремонтний, старан..о, у/про/голодь, до/речі, 

кав..ярня, голівон..ці, асиметрично/розташований, на/в/простець, брут..о, 

жар/птиця, д..стр..б..ютор, конве..єр, наче/б/то, зач..пити, на/зло, мар..во, 

д..сц..пліна, з/по/за, на(д,т)ще/серце, до/долу, не/сьогодні/завтра, по/людськи, 

безнастан..о, стояти з/боку рояля. 

 

 

Варіант 6 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 До/пари, без/вісти, буден..ий, жираф..ячий, вище/згаданий, цв..ях, 

бояз..кіс..т.., авто/мото/вело/шино/тракторний (завод), молочно/білий, реп..ях, 

К(к)иїські К(к)ручі, авто/дорожній, зрощен..ий, чверть/фінал, брут..о, яхт/смен, 

дит/ясла, цвірін..чан..я, у/про/голодь, Трет..яков,  сорока/дво/річний, С..р..я, 

пле..єр, піаніс..імо, право/опортуністичний, ц..в..л..зований, пр..рогатива, 

за/винятком, не/до/речі,  з/усіх/усюд. 

 

 

Варіант 7 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 С/під/лоба, на/в/скіс, міськ..ом, ясно/білий, двадцяти/п’яти/градусний, 

Бр..юс..ель, пів..Японії, св..ящен..ий, Б(б)удинок У(у)чителя, прихвос..ні, 

правильно/розташований, мавп..ячий, щ..лина, фаса(д,т), буден..ий, 

чверть/фінал, фельд/маршал, старан..ість, впів/голоса, батон..чик, лейпци..зький, 

пле..єр, С..ц..лія, фе..єрверк, зерно/кукурудзо/збиральний, студен..ство, 

Марок..о, рано/по/раненьку, по/підвікон..ю, на(д,т)ще/серце. 

 

 

 

 



Варіант 8 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 До/речі, без/вісти, віл..а, ір..аціональний, без/кінця/краю, радіо/фізик, 

бояз..кіс..т.., Т..бет,  д..стр..б..ютор, чверть/фінал, д..р..гент, не/скошена трава, 

у/сто/крат,  волею/не/волею, по/підвікон..ю, в/цілому, над/міру, дарма/що; 

не/далеко, а поряд; пр..ор..тет, пліч/о/пліч, задуман..о, ділянка не/полита, 

сріблясто/перламутровий, фаса(д,т), бравіс..ім..о, о/пів/ночі, зап..яс..ний, 

паравозо/вагоно/ремонтний, сім/сот/річчя. 

 

Варіант 9 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 По/під/вікон..ю, тон..ший, м..ята, плече/в/плече, русал..чин, десь/інде, 

слов..янин, не/в/змозі, з/роду/віку, до/тла, зерно/кукурудзо/збиральний, 

д..сц..пліна, моркв..яний, у/сто/крат, як/от, Трет..яков,  пів..олівця, піаніс..імо, 

С..ц..лія, не/до/ладу, без/вісти, авто/мото/вело/шино/тракторний (завод), 

старан..ість, пр..ор..тет, за/пані/брата, медв..яний,  брут..о, батон..чик, 

у/про/голодь, сім/сот/річчя. 

 

 

Варіант 10 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Паравозо/вагоно/ремонтний, вол..єр, ком..юніке, вище/зазначений, 

кон..юнктивіт, двох..ярусний, П(п)івден..ий С(с)теп, роз..броєн..я, Св..ятослав, 

напів..освітлений, зап..яс..ний,  фельд/маршал, цвірін..чан..я, ділянка не/полита, 

голівон..ці, Бр..юс..ель, сріблясто/перламутровий, на/в/скіс, К(к)иїські К(к)ручі, 

право/опортуністичний, моркв..яний, конве..єр, чверть/фінал, міськ..ом, до/пари, 

жираф..ячий, не/в/змозі, альфа/промені, студен..ський,  р..ц..див. 

 

 

Варіант 11 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Авто/дорожній, тр..умф,  тридцяти/трьох/річний, аби/де, пр..ор..тет, 

яхт/клуб, зацікавлен..ий, трьох/елементн..ий, ф..юзеляж,  ім..іграція, Б(б)арок..о, 

тон..а, Ваш..нгтон, спектакль/пр…м’єра, п..р..ферія, в/супереч, жаб..ячий, 

на/віки/вічні, Р(р)усалка, не/забутий усіма вчинок, над/міру, міськ..ом, 

від..звеніти, на/жаль, по/одинці, на/віки, пом..якшувати, вол..єр, вітрян..ий, 

востан..є. 

 



 

Варіант 12 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Зап..яс..ний, роз..броєн..я, тон..ший; не/далеко, а поряд; фе..єрверк, 

вище/зазначений, безвиїз..но, аеро/гідро/динамічний, пр..з..дент, авто/гальмо, 

щ..пці, повоєн..ий, яхт/клуб, на/гора, трьох/атомний, м..юзикл/хол, тім..я, ж..рі, 

інтермецо..о, В(в)ав..лон, пліч/о/пліч, агн..ство, по/підікон..ю заїз..ний, 

д..р..гент, з/по/серед,  пр…стиж, по/французьки, опутан..о, на/диво, не/даремно. 

 

 

Варіант 13 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Бр..юс..ель, на/віки/вічні, до/тла, з/усіх/усюд, д..стр..б..ютор, пів..олівця, 

прихвос..ні, трьох/елементн..ий, не/зважаючи/на/те/що, стояти з/боку рояля, 

у/сто/крат, конве..єр, реп..ях, роз..броєн..я, русал..чин, час/від/часу, на/яву,  

на/добраніч, бор/машина, Б(б)арок..о, з/ранку/по/ранесеньку, солом..яний, 

мавп..чий, напів/темрява, міні/автомобіль, стоп-кран, громо/подібний, 

двадцяти/три/разовий, стояти з/боку,не/впізнан..ий. 

 

 

Варіант 14 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Не/аби/який, л..ється, з/дня/на/день, десь/інде, не/зірвані груші, мен..ший, 

пом..якшувати, п..юре, шампін..йон, Т(т)рипіл..я,  С(с)танція М(м)етро «..олоті 

..орота», брут..о, на/в/скіс, агн..ство, С..ц..лія, цвірін..чан..я, зап..яс..ний,  

кон..юнкт..віт, спектакль/пр…м’єра, в/нагороду, безнастан..о, бравіс..ім..о, 

по/іншому, с/покон/віку, залюблен..о, буден..ий, темно/шоколадний, 

гігант..ський, ніжніст..ю, до/сита. 

 

 

Варіант 15 

3. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери або зніміть 

риску. 

 Шампін..йон, дит..ясла,  не/гадан..о, з/усіх/усюд, повоєн..ий, моркв..яний, 

чверть/фінал, фельд/маршал, аеро/гідро/динамічний, по/третє, мов/би/то, 

геть/чисто, на/гора, ж..рі, голівон..ці, батон..чик, у/сто/крат, вол..єр,  ім..іграція, 

д..стр..б..ютор, на(д,т)ще/серце, право/опортуністичний, конве..єр, наче/б/то, 

мар..во, бравіс..ім..о, пів..Юрмали, рано/по/раненьку, фаса(д,т), с/під/споду. 

 



Варіант 16 

3. Записати слова правильно. 

Ас...ортимент, мас...а, брут...о, аб...ревіатура, ім...іграція, тон...а, дис...ертація, 

іл...юзія, Гол...андія, ін...оваційний, кор...упція, колон...а, контр...еволюційний, 

марок...анець, ан...отація, рал...і, андор...ський, сум...а, барок...о, ват..., Ват..., 

інтермец...о, мір...а, Шил...ер, хоб...і, Міс...урі, віл...а, бравіс...имо, шас...і, 

ман...а.  

 

Варіант 17 

3. Записати в орудному відмінку однини. 

Філігрань, степінь, кір, фенхель, каніфоль, верф, аерозоль, бутель, путь, 

консоль, ретуш, біль, заполоч,продаж, тюль, шампунь, замша, шагрень,емаль, 

перекис, поступ,  бешамель, дріб, степ, полин, скрижаль, розкіш, вуаль, 

нехворощ, мігрень.  

 

Варіант 18 

3. Утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-. 

Лейпциг, Донбас, Вінниця, П'ятихатки, Мексика, Мадрид, Буг, Запоріжжя, 

Полісся, Ясси, Донецьк, Кривий Ріг, Овруч, Сиваш, Полтава, Артек, Петербург, 

Черкаси, Париж, Чукотка, Ірпінь, Умань, Урал, Байкал, Туреччина, Німеччина, 

Англія, Судак, Прага, Чехія. 

 

Варіант 19 

3. Записати в родовому відмінку однини. 

Воротар, столяр, директор, чагарник, університет, курорт, аптекар, червень, рік, 

понеділок, синтаксис, косинус, квадрат, курінь, біль, путь, нежить, заполоч, 

дріб, ліс, дах, стрибок, малюнок, щавель, центр, центнер, конус, Мороз, туман. 

 

Варіант 20 

3. Записати українською мовою. 

Лесков, Переверзев, Венцов, Песков, Репин, Сенин, Сергеев, Белов, Серов, 

Лермонтов, Оленев, Корнев, Семѐнов, Пермянов, Сенишин, Медведев, Леонов, 

Семицев, Резников, Беляев, Семѐркин, Кесарев, Печников, Седов, Веточкин, 

Немцов, Ветров, Лебедев, Зверев, Снегирѐв. 

  

Варіант 21 

3. Записати українською мовою. 

Соцветие, 37ннал, Полесье, собранный, воссоединѐнный, вечером, написанный, 

испытание, разоружение, желчью, Закарпатье, скатертью, огненный, 

самоотверженно, мудростью, вечностью, 37ннали, Керчью, несравненный, 

подполье, Илья, за Пермью, 37ннали37в, грипп, ванна, 37ннали, 

бессистемностью, мощью, обочина, юностью. 



Варіант 22 

3 . Вставити замість крапок літеру и/і. 

Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, 

ф..рма, д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа, в..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, 

реж..м, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго, Вірдж..нія, С..нгапур, С..дней, бургом..стр, 

бр..дж, ч..пси. 

 

Варіант 23 

3. Вставити замість крапок літеру и/і. 

Р..туал, д..спетчер, інц..дент, ц..фра, в..кінг, д..версант, д..ктор, б..льярд, Р..м, 

д..ригент, р..нг, конт..нент, експер..мент, К..тай, б..графія, кред..т, гард..на, 

ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка, з..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма, Ч..лі, 

д..спут, д..сгармонія, тр..умф, Ш..ллер. 

 

Варіант 24 

3. Вставити замість крапок літеру и/і. 

Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка, в..траж, Лейпц..г, Л..сабон, 

Л..ван, ш..рма, Ч..лі, д..спут, д..сгармонія, тр..умф, Ш..ллер, б..нт, з..гзаг, с..лует, 

ц..клон, к..лограм, ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма, д..зель, с..мпатія, 

к..ргиз, ж..лет, ж..рафа . 

 

Варіант 25 

3. Записати слова правильно 

Шіс..надцять, чес..ний, рідкіс..ний, ненавис..ний, контрас..ний, облас..ний, 

особистіс..ний, свис..нути, швидкіс..ний, випус..ний, якіс..ний, ціліс..ний, 

хвас..ливий, тиж..невий, ус..ний, улес..ливий, щас..ливий, піз..ній, шелес..нути, 

захис..ний, бриз..нути, віс..ник, гус..нути, тріс..нути, сер..цевий, реміс..ник, 

мас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, пес..ливий. 

 

Варіант 26 

3. Записати слова правильно. 

Буд..а, бравіс..имо, фін.., ан..али, бул..а, інтермец..о, барок..о, Ізабел..а, пен..і, 

Брюс..ель, клас.., ідил..ія, Апол..он, віл..а, андор..ський, лібрет..о, ват.., брут..о, 

мот..о, бон..а, Марок..о, ір..аціональний, Рус..о, Ват.., ман..а, Ел..ада, Інес..а, 

беладон..а, ем..іграція, ім..унітет. 

 

Варіант 27 

3. Записати слова із префіксом пре- або при-. 

Пр..тихлий, пр..білий, пр..білений, пр..добрятися, пр..віт, пр..горіти, 

пр..хороший, пр..хорошений, пр..спокійний, пр..землити, пр..бічник, пр..блуда, 

пр..вітність, пр..кидатися, пр..звук, пр..знатися, пр..зирство, пр..жорстоко, 

пр..мерзання, пр..кумедний, пр..думати, пр..пізнитися, пр..кордонник, пр..стол, 



пр..людія, пр..подобний, пр..скіпливий, пр..скіпливий, пр..смачений, 

пр..смачний, пр..зидент. 

 

Варіант 28 

3. Записати українською мовою. 

Марьяна, девять, объявиться, Лукьяновка, объединенный, румяный, звякнуть, 

священник, безъядерный, пиявка, кровью, звездный, соловьиный, буря, 

морковный, курьер, ателье, виньетка, съехать, объем, пол-яблока, размягчить, 

мясо, мышцы, съезд, курьезный, здоровье, Заполярье, Вячеслав, статья.  

 

Варіант 29 

3. Поставити іменники в родовому відмінку множини. 

Суддя, море, поле, гра, поверхня, кухня, мітла, копальня, міжгір’я, подвір’я, 

відкриття, життя, почуття, край, підпис, день, пальто, миша, кашне, полотно, 

тінь, відомість, окуляри, лещата, стаття, грузин, сім’я, розмова, авіамодель, 

легені.  

 

Варіант 30 

3. Записати українською мовою. 

Курьер, ателье, виньетка, съехать, объем, пол-яблока, размягчить, мясо, мышцы, 

съезд, курьезный, здоровье, Заполярье, Вячеслав, статья, соцветие, листья, 

Полесье, собранный, воссоединенный, вечером, написанный, испытание, 

разоружение, желчью, Закарпатье, скатертью, огненный, самоотверженно, 

мудростью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 10-11-х класів 

 

Варіант  1 

4. Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Все/одно, віч/на/віч, в/ряди/годи, час/від/часу, спід/тишка, на/половину, 

с/під/споду, у/сто/крат, ось/ось, в/різно/біч, все/рівно, в/разі, давним/давно, 

з/роду/віку, на/віки/вічні, волею/не/волею, на/мить, слово/в/слово, 

з/давніх/давен, рано/по/раненьку, за/пані/брата, за/одно, з/діда/прадіда, 

не/до/вподоби, яко/мога, тим/часом, у/шир, в/бік, за/мужем, по/вік, без/відома, 

як/небудь, куди/завгодно, нога/в/ногу, любо/дорого, по/сусідськи.   

 

 

 Варіант 2 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

В/одно/час, з/роду/в/рід, тишком/нишком, рука/в/руку, час/від/часу, 

більш/менш, рік/у/рік, один/за/одним, раз/по/раз, як/не/як, ні/коли, в/переміш,  

видимо/не/видимо, мало/по/малу, день/у/день, без/кінця/краю, 

не/сьогодні/завтра, з/ранку/до/вечора, з/боку/на/бік, не/до/речі, одним/один, 

на/щастя, з/усіх/усюд, ні/як, у/смак, в/вечері, за/очі, по/середині, по/можливості, 

у/слід, без/вісти, на/пам'ять, до/волі, раз/по/раз, повіки/віки, якось/то.  

 

 Варіант  3 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

О/пів/ночі, на/нівець, не/до/ладно, геть/чисто, по/всяк/денно, на/справді, 

десь/інде, по/третє, на/в/простець, по/друге, по/українськи, по/латині, 

в/основному, десь/колись, на/гора, по/людськи, під/гору, на/смерть, по/перше, 

до/ладу, с/під/лоба, на/жаль, с/під/низу, з/дня/на/день, тим/часом, 

на/швидку/руч, без/угаву, без/перестанку, за/північ, в/край, у/середині, у/розтіч, 

в/купі, до/гори, в/низу, за/світла.    

 

 

 



Варіант  4 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Без/відома, де/не/де, в/по/перек, зо/зла, на/зло, то/рік, на/вибір, чим/дуж, 

з/рання, на/в/скіс,  на/віки, з/гарячу, у/трьох, по/одинці, по/за/торік, босо/ніж, 

стрім/голов, що/духу, по/вовчому, по/французьки, ледве/ледве, по/людськи, 

пліч/о/пліч, по/десять, зі/споду, на/силу, у/розсип, в/лад, од/віку, слово/в/слово, 

по/нашому, сам/на/сам, рано/вранці, мало/помалу, десь/інде, гидко/бридко.    

 

Варіант  5 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

С/покон/віку, без/кінця/краю, давним/давно, не/в/довзі, без/наміру, 

без/угаву, в/нагороду, на/двоє, будь/що/будь, на/по/готові, з/радості, в/край, 

за/для, до/крихти, до/сита, як/слід, як/треба, в/ручну, не/в/змозі, на/самоті, 

з/розгону, у/чотирьох, по/іншому, де/не/де, без/сумніву, на/світанку, в/купі, 

в/ногу, в/літку, з/рештою, на/весні, з/ранку, на/виворіт, від/тоді, з/середини, 

уві/сні.   

 

 

 

Варіант  6 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Що/разу, у/бік, по/братньому, тільки/тільки, десь/не/десь, день/за/днем,  

там/сям, без/вісти, що/неділі, в/ранці/рано, в/гору, мимо/хідь, геть/чисто, 

один/однісінький, в/наслідок, в/знаки, в/нічию, як/небудь, з/даніх/давен, 

десь/інде, натще/серце, що/найдовше, хтозна/як, коли/небудь, з/роду/віку, в/тім, 

на/споді, до/тла, будь/коли, в/сьоме, аби/то, за/молоду, сухо/насухо, 

від/краю/до/краю, лоб/до/лоба, сила/силенна.  

 

Варіант 7 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 
Перед/учора, поза/торік, по/тихеньку, в/перше, що/найближче, аби/де, 

в/перед, сама/самотою, по/бойовому, де/де, один/в/один, хтозна/як, 

пильно/пильненько, часто/густо, по/господарськи, по/сусідству, на/око, 

до/щенту, від/тоді, ані/трохи, де/коли, по/обіч, на/зовсім, в/далині, де/коли, 

одним/одна, до/вподоби, в/основному, без/ладу, по/суті, у/вічі, якось/то, 

по/домашньому, всього/на/всього, будь/де, по/дев’яте. 

 

    



Варіант  8 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

До/дому, не/спроста, на/виворіт, на/верху, не/дорого, до/тепер, за/багато, 

без/вісти, в/останнє, в/міру, ні/де, над/голодь, в/рівні, до/конче, в/рукопашну, 

не/даром, до/запитання, без/кінця, до/решти, без/сумніву, не/доречно, на/мить, 

до/побачення, з/розгону, на/світанку, за/віщо, скільки/то, по/білоруському, 

як/от, по/п’ятеро, на/біло, де/таки, на/гора, наспіх, шито/крито, по/новому. 

 

Варіант  9 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у три 

колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс  

Ні/звідки, в/ночі, по/тайки, як/найдовше, на/пам’ять, на/ходу, в/ряд, 

на/перебій, на/прокат, мимо/волі, не/гаразд, уголос, без/відома, до/пуття, 

на/бігу, в/обріз, на/відмінно, без/чуття, не/дуже, на/поруки, по/грузинськи, 

в/цілості, якось/то, неждано/негадано, уже/ж, тому/то, на/чолі, на/шкоду, 

у/вигляді, по/весні, з/маху, ані/чогісінько, дарма/що, на/троє, в/одно/раз, 

що/вечора.  

 

Варіант  10 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Не/хотя, до/пари, з/боку, по/троє, до/чиста, у/четверо не/з/руки,, в/переміш, 

по/переду, ані/чичирк, по/повзом, як/найвище, на/встоячки на/льоту, в/лад, 

під/гору, не/зовсім, за/кордоном, хтозна/поки, бозна/коли, сяк/так, все/одно, 

рано/вранці, будь/що/будь, напів/свідомо, ані/телень, якось/не/якось, 

високо/високо, по/десяте, тут/там, пильно/пильненько, до/суха, по/близу, у/брід, 

по/одинці, на/випуск.  

 

 

Варіант 11 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Ні/трохи, в/тім, у/рівень, не/впам’ятку, на/яву, до/тла, на/що, на/диво, 

за/ново, за/видна, з/дуру, коли/не/коли, не/по/нашому, по/первах, у/стократ, 

що/найвигідніше, на/руки, в/шир, до/гола, в/двічі, тільки/що, не/вдогад, з/рідка, 

на/показ,  по/правді, до/завтра, без/сліду, в/цілому, до/віку, не/цілком, до/діла, 

на/багато, на/ура, в/двоє, на/захват, на/пропале. 

 

Варіант  12 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс  



Не/нароком, в/осени, коли/будь, по/змозі, в/супереч, аби/де, з/болю, у/купі, 

за/довго, в/знаки, в/дома, на/переваги, на/яву, до/схочу, в/плач, що/сили, 

ні/нащо, на сторожі, по/одному, не/впопад, на/потім, до/загину, по/суті, 

без/пуття, до/чого, на/бік, в/одно, по/одинці, в/переміж, за/між, по/господарськи, 

по/соціалістичному, ось/ось, до/обіду, ні/на/гріш, на/славу.  

 

Варіант  13 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

 

 Ні/як, не/далеко, по/козацькому, ані/трохи, по/закону, раз/у/раз, з/надвору, 

де/інде, на/бігу, в/край, не/дбало, що/денно, по/братньому, як/ось, о/бік, 

від/нині, на/храпом, в/пень, до/купи, на/відріз, по/львівському, на/щастя, 

без/черги, до/пари, по/черзі, без/мети, по/народному, з/переляку, до/сих/пір, 

над/силу, по/сусідству, що/секунди, де/куди, на/вскач, за/години, по/части.  

 

Варіант  14 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс  

Ні/коли, без/сумніву, на/дворі, не/втямки, з розгону, за/багато, аби/як, 

на/завтра, що/найбільше, у/плав, що/духу, за/годя, аби/як, по/всюди, в/тричі, 

як/раз, із/вечора, над/зелень, по/заду, без/краю, хоч/не/хоч,  по/двоє, по/вашому,  

хіба/що, по/можливості, до/пори, всього/на/всього,  на/дозвіллі, під/силу, 

до/смерті, що/правда, по/іншому, десь/то, на/віки/віків,  в/знаки, віч/на/віч, 

по/латині.    

 

Варіант  15 

4.Знявши риску, запишіть прислівники та прислівникові сполучення у 

три колонки: а)разом, б)окремо,в) через дефіс 

Ні/скільки, не/сподівано, кінець/кінцем, з діда/прадіда, без/жалю, що/дня, 

дарма/що, від/давна, в/ногу, тільки/но, що/найдорожче, все/таки, до/вподоби, 

як/найкраще,  за/рані, де/далі, до/долу, на/скрізь, до/лиця, ані/коли, за/ново, 

в/друге, без/наміру, по/твоєму, до/сьогодні, поки/що, не/по/дружньому, 

куди/будь, десь/інде, пліч/о/пліч, по/суті, в/затишку, на/видноті, по/змозі, 

на/скаку, за/годину. 

   

Варіант 16 

4.  Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.  

В..юн, тьм..яний, м..який, між..ярусний, пів..їдальні, кон..юнктивіт, інтерв..ю, 

розм..яклий, б..юджет, бар..єр, між..язиковий, дзв..якнути, львів..янин, п..ють, 

манік..юр, Прип..ять, б..юлетень, в..яжу, зав..ялий, св..ятий, лук..ян, різьб..яр, 



хом..як, к..ювет, п..явка, в..язень, медв..янистий, валер..янка, духм..яніє, 

В..ячеслав, к..юрі, підгір..я, посв..ячений, коров..ячий, в..яз. 

 

Варіант 17 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф. 

Пів..яблука, духм..яний, нав..ючений, різьб..яр, ін..єкція, комп..ютер, кар..єра, 

б..юро, довір..я, св..яткувати, роз..ярити, лл..ють, грав..юра, рум..яний, р..ядно, 

роз..юшити, р..яса, круп..яний, верхів..я, р..ядок, п..єдестал, р..юкзак, 

м..якенький, зіп..явся, дзв..якнути, м..ята, Св..ятослав, перед..ювілейний, 

пом..якшувати, вестиб..юль, бур..ячиння, матір..ю, п..ятачок, з..юрмитись, 

М..юнхен, т..імя. 

 

Варіант 18 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф. 

Мавп..ячий, бур..ян, дит..ясла, риб..ячий, ад..ютант, прем..єра, б..юст, тьм..яний, 

с..вято, сузір..я, р..яст, кам..яний, солов..їний, різдв..яний, полум..яний, 

св..ящений, миш..як, моркв..яний, пам..ять, п..юре, надвечір..я, св..ященик, 

п..ята, пір..їна, м..язи, цв..ях, торф..яний, будяк, м..якушка, любов..ю, 

пів..яблука, фл..югер, олов..яний, хлоп..ячий, черв..як, пуп..янок. 

 

Варіант 19 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф. 

Б..юрократ, м..ясний, пам..ятка, гіп..юр, корв..ячий, монтеск..є, р..юш, 

комп..ютер, бар..єр, дз..юрчати, бур..янець, б..язь, б..юро, жаб..ячий, пов..язане, 

тр..юмо, зв..ялити, в..ючити, кр..якати, м..яти, кров..яний, рутв..яний, голуб..я, 

ф..юзеляж, дерев..яний, м..юзкл, п..яний, бр..яскіт, в..язкий, Г..юго, узгір..я, 

р..юмсати, в..ялий, люб..язно, р..ябий, під..язичний. 

 

Варіант 20 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф. 

Н..юанс, рум..яний, присв..ячу, трав..янистий, з..яблик, б..юстовий, бездощів..я, 

кав..яр, реп..яшок, с..юрчати, пом..яти, сап..янці, М..юллер, арф..яр, хлоп..ята, 

Р..єпін, солом..яний, п..юпітер, харків..янин, банд..юга, бур..яновий, кур..єр, 

обм..яклий, бор..юкатися, череп..яний, к..юрі, всухом..ятку, бр..юмер, верб..я, 

бур..ячок, кам..яниця, трьох..ярусний, б..юрократка, кіновар..ю, без..якірний. 

 

 

Варіант 21 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак. 

Камін..чик, біл..шість, січ..невий, мен..ше, він..єтка, ган..блю, теперіш..ній, 

брат..ній, бджіл..ництво, доч..чин, буд..ній, борот..ба, наприкін..ці, бряз..кальце, 

україн..ський, нян..чити, вір..те, лар..ки, т..мяний, гал..чин, сіл..ський, скін..чити, 



бад..орий, повір.., жен..шень, різ..бяр, землян..ці, брин..чати, чотир..ма, вран..ці, 

пан..ський, слиз..кий, тон..ший, стебел..це, рибал..ці, нен..чин. 

 

 

Варіант 22 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак. 

Наймен..ший, бутон..єрка, Н..ютон, Уман..щина, дон..чин, промін..чик, кан..йон, 

кохан..ці, посун..ся, сінеш..ній, спіл..ний, кур..йоз, біл..ярд, бракон..єр, 

найтон..ший, брен..кіт, бряз..кало, чес..ть, близ..кість, віч..ність, дівчинон..ці, 

самозван..ці, брил..янт, бан..щик, торіш..ній, б..янко, казан..ський, бавар..ський, 

учительс..кий, тюр..ма, біл..ченя, радіс..ть, щіл..ний, ремін..чик, ред..ці, корч..ма. 

 

 

Варіант 23 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак. 

Землян..ці, віз..міть, рибал..ський, ад..ю, Н..ю-Йорк, бран..ці, сан..ми, сім..десят, 

волин..ський, футбол..ці, Мол..єр, ткац..кий, скін..чити, міл..йон, Марин..ці, 

обірван..ці, ател..є, ріж..те, людс..кість, компан..йон, штан..ці, порт..єра, 

спілчан..ський, приз..ба, піс..ня, ал..бінос, Галин..чин, лял..ці, сопіл..чин, тр..ох, 

сіл..лю, Парас..ці, громадян..ський, гребін..чик, гуцул..ський. 

 

 

Варіант 24 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак. 

Ал..янс, киц..ці, бруньці, конферан..сьє, річеч..ка, лял..чин, люд..ськість, 

сен..йор, Марин..чин, бран..ці, джерел..це, бул..йон, стан..ся, Гот..є, багряніс..ть, 

пас..янс, підвод..ся, промін..чик, зглян..ся, банал..ність, Вас..ці, матін..ці, різ..ба, 

пишут.., Натал..ці, вбирал..ня, секретар.., оболон..ський, голівон..ці, перевір..те, 

роздоріж..жя, покут.., змагаєш..ся, бас..кий. 

 

 

Варіант 25 

4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак. 

Він..чання, штан..ці, ковз..кий, монгол..ці, кін..чик, павіл..йон, він..ця, 

монпан..сьє, п’ят..десят, Хар..ків, близ..кість, мит..тю, кіл..це, бідар..ський, 

різ..блення, приз..ба, босяч..ня, нян..чин, Галин..ці, гуч..ність, дон..ці, глян..те, 

уман..ський, кал..ці, браконьєр..ський, ніч..чю, л..няний, спіл..ці, корін..частий, 

хвац..кість, наріж..те, кол..є, кон..че, пан..щина, кінс..кий, куз..ня. 

 

 

 

 



Варіант 26 

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н- . 

Беззахисн..ий, безупин..ий, сумлін..ий, бляшан..ий, бездарн..ий, бездоган..ий, 

каштан..овий, безхмарн..ий, стальн..ий, телефон..ий, благовон..ий, спаян..ий, 

юн..ий, віддан..ий, сукон..ий, бавовнян..ий, струн..ий, улюблен..ий, віддален..ий, 

старан..ий, віддан..ий, багатотон..ий, безвихідн..ий, бездихан..ий, вогнян..ий, 

роздроблен..ий, двосажен..ий, стурбован..ий, картин..ий, картоплян..ий, 

сторон..ій, кінчен..ий, стін..ий, бурильн..ий, дворамен..ий, клепан..ий. 

 

 

Варіант 27 

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н- . 

Обезжирен..ий, свячен..ий, щоден..ий, журавлин..ий, силен..ий, блажен..ий, 

схвильован..ий, туман..ий, неждан..ий, упорядкован..ий, переформован..ий, 

мізерн..ий, обварен..ий, цін..ий, шален..ий, барабан..ий, невінчан..ий, чавун..ий, 

роздовбан..ий, розширен..ий, нездолан..ий, скажен..ий, жадан..ий, бетон..ий, 

колонізован..ий, безодн..ий, дев’ятигран..ий, навіжен..ий, сумлін..ий, 

баштан..ий, незруйнован..ий, відмін..ий, хрещен..ий, окаян..ий, обвінчан..ий, 

здоровен..ий. 

 

 

Варіант 28 

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н- . 

Необгороджен..ий, четвертин..ий, нашкварен..ий, корін..ий, буден..ий, 

нашмаган..ий, вітальн..ий, блажен..ий, нашептан..ий, числен..ий, обідран..ий, 

вікон..ий, пригороджен..ий, полум’ян..ий, відмін..ий, пригублен..ий, 

безгомін..ий, веснян..ий, весін..ій, примощен..ий, невин..ий, розведен..ий, 

безвісн..ий, обкльован..ий, воєн..ий, дев’ятиден..ий, обморожен..ий, цетрин..ий, 

обкурен..ий, ненаситн..ий, різьблен..ий, пігментован..ий, мандарин..ий, 

гостин..ий, караван..ий, необмолочен..ий. 

 

 

Варіант 29 

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н- . 

Напрямлен..ий, серпантин..ий, уладнан..ий, бджолин..ий, безборон..ий, 

нацуплен..ий, благословен..ий, скінчен..ий, ікон..ий, підбавлен..ий, ненатлен..ий, 

огнен..ий, наяложен..ий, сметан..ий, введен..ий, нацькован..ий, струн..ий, 

стурбован..ий, незрошуван..ий, казен..ий, демісезон..ий, підборкан..ий, 

спасен..ий, склепан..ий, табун..ий,  скороджен..ий, караван..ий, увінчан..ий, 

багатогран..ий, непідкорен..ий, фортепіан..ий, уловлен..ий, 

щеплен..ий,націнен..ий, район..ий, засвоєн..ий. 

 



Варіант 30 

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н- . 

Скоцюрблен..ий, непізнаван..ий, розпрямлен..ий, невдоволен..ий, спасен..ий, 

реформен..ий, ошкірен..ий, підколін..ий, вдосконален..ий, докорін..ий, 

півгодин..ий, нашпилен..ий, невблаган..ий, ошелешен..ий, деревобетон..ий, 

занапащен..ий, небезсторон..ій, скликан..ий, лимон..ий, невимушен..ий, імен..ий, 

збентежен..ий, карантин..ий, закарбован..ий, скопан..ий, довгождан..ий, 

підсічен..ий, притаман..ий, буквен..ий, вгвинчен..ий, захлан..ий, розголошен..ий, 

засипан..ий, невпин..ий, заклинен..ий, навіжен..ий. 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 10-11-х класів 

 
Варіант 1. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

1/5 (кілометр), 3 (клен), 4 (порося), 32 (день), 2 (ворота), 19 (замовлення), 4 

(товариш), відібрати з 472 (учасник), для 50 (відвідувач), відвантажили 464 

(мішок). 

 

 

Варіант 2. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

2 (зошит), 150 (гривня), 17 (грам), 2  (ім’я), 3 (окуляри), 39 (місце), для 567 

(клієнт), користуватися 10 (підручник), продали 53 (будинок), 3,5 (гектар). 

 

 

Варіант 3. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

540 (школа), ¼  (зошит), 3 (тижні), 2 (плем’я), 4 (ножиці), 2 (плуг), 4 

(автомобіль), від 756 (кілометр), їсти 1 (ложка), для 50 (курча). 

 

 

Варіант 4. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

150 (гривня), 3 (учень), 10 (голка), у 60 (будинок),  2 (депутат), 1000 

(громадянин), без 879 (грам), пишатися 9 (син), для 1050 (мешканець), 0,5 

(відсоток). 

 



Варіант 5. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

7-еро (ягня), 4 (стілець), 6 (сторінка),  2 (вікно), 2/3  (гектар), 5 (курча), 8  

(окунь), з 583 (колега), робити 1 (рука), зал на 1800 (місце). 

 

 

Варіант 6. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

4-еро (друг), 2 (дівчина), 4 (доцент), у 653 (виборці), 20  (курча), 4 (план), 

1,5 (акр), відпочинок 1700 (дошкільня), 3 (президент), 142 (карбованці). 

 

 

Варіант 7. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

2/3 (гектар), 4 (море), з 1 (вересень), 20 (двері), як 5 (палець), 24 (студент), з 

653 (сторінка), 3 (син), користуватися 1 (книжка), на радість 1500 (школяр),  

 

 

Варіант 8. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 
3 (карбованець), 4 (портрет), 2 (товариш), за 7 (замок), 4 (літо), 7/8 (площа), 

допомогти 849 (пацієнт), на вимогу 1600 (громадянин), 2 (предмет), 12 (ягня). 

 

 

Варіант 9. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 
22 (апельсин), 2 (перо), 1,8 (метр), 44 (заробітчанин), 4 (голуб), у 596 

(випадок), малювати 5 (пензлик), відмовились від 1700 (гривня), 3 (автомобіль), 

6 (пташеня). 

 

 

 



Варіант 10. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

1,5 (відро), 2 (хлопець), 5 (книжка), 33 (селянин), 7 (цукерка), 3 (лікар), із 

367 (пасажир), писати 7 (ручка), придбали 1500 (книг), 4 (паспорт). 

 

 

Варіант 11. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 
3 (вікно), 103 (блокнот), 4 (депутат), на 285 (місц ), 6 (акція), разом з 254 

(вершник), використали 1990 (гривня), 2 (керівник), 5 (грам), 46 (гривня). 

 

 

Варіант 12. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 

11 (слива), 3 (брат), 4 (професор), у 90 (питання), з 2 (селянин), для 648 

(дитина), малювати 5 (олівець), побачили 1700 (різновид), 1,6 (кіловат),  6 

(доповідь). 

 

 

Варіант 13. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 
21 (яблуко), 4 (товариш), 500 (тонна), 2  (лоша), із 467 (мешканці), 3 

(варіант), гратися 6 (іграшка), зважили 1203 (ящик), сягає 12000 (метр), 2 

(комп’ютер). 

 

 

Варіант 14. 

5.  Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники 

словами та поставивши іменники в потрібному відмінку.                                                                                    

(10 балів) 
2 (стіл), 6 (жінка), 1/7 (кілограм),  22 (киянин), 3 (грузин), 4 (теля), у 568 

(випадок), копати 1 (лопата), спожили 1200 (тонна),  3 (учень). 

 

 



Варіант 15. 

  1000 (пропозиція), 3 (син), до 60-го (кілометр),  2 (громадянин), 5 (хлоп 

'я), від 786 (грам), відповісти 6 (друг), 40 (орендне підприємство), 4 (велосипед), 

12 (пелюстка). 

 

Варіант 16 

5. Списати правильно. 

Полум..яніти, Амудар..я, різдв..яний, між..ярусний, присв..ята, безвітр..яний, 

Лук..яненко, бур..ячиння, Солов..йов, Валер..ян, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, 

пор..ядок, довір..я, забур..янений, вітр..як, валер..янка, б..язевий, сім..янин 

 

 

Варіант 17 

5. Списати правильно. 
Зат..ямити, запам..ятати, Дерев..янко, медв..яний, В..язьма, дріб..язковий, 

взаємозв..язаний, рутв..яний, різьб..ярство, зав..язка, підрум..янений, 

зм..якшити, львів..яни, поголіб..я, перед..осінній, роз..ораний, слов..яни, 

звір..ячий, роз..ятрений, трьох..етапний 

  

 

Варіант 18 

5. Списати правильно. 
Трьох..ярусний, об..їжджати, об..ємний, без..ядерний, необ..їжджений, 

пів..язика, арф..яр, возз..єднання, в..йокнути, дит..ясла, пів..Європи, кам..яний, 

звір..ячий, Лук..янович,  повір..я,  сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, 

довір..я 

 

 

Варіант 19 

5. Списати правильно. 
Лук..янчук, кар..єра, всер..йоз, тр..юм, Гур..єв, підгір..я, матір..ю, Р..єпін, з 

матер..ями, бур..я, р..ясно, кур..йозний, забур..янений, Гур..явка, р..яд, 

від..ємний, без..ідейний, з..організувати, дез..орієнтація, сан..інструктор 

 

 

Варіант 20 

5. Списати правильно. 

Барок..о , мисте..тво, узви..шя, церква Успі..ня Пресвятої Богородиці, кам..яний 

храм, тринадцяти..купольна, двана..цять, дерев..яна, Києво..Печерська лавра, 

бага..тво, західно..європейський стиль, середньовіч..я, інтер..єр, різьблен..я, 

не..тесаний камінь, скріпл..ючий розчин, вікна..бійниці, укріплен..я вежі, 

гот..ький 



Варіант 21 

5. Списати правильно. 
Ма..дебурзьке право, самоврядуван..я, символіко..алегорична, між..поверхові, 

обрамле..ня, вежа..дзвіниця, контрас..ні масштаби, у середині ка..лиці, рел..єфи, 

терас..и, пізнього роко..ко, над..ніпрянська, павіль..они,кольорова гам..а, 

пів..колони, числе..них, анти..демократичний, міста..заповідники, спро..ктував, 

з..овні, в..їзні ворота 

 

 

Варіант 22 

5. Списати правильно. 

Під..ашок,трипільська культура, по..іншому, в цілос..і,мит..ю, бур..ян, тр..мати, 

св..ято, сем..ро, м..даль, пр..погано, пта..тво, пів..ягоди, Донеч..ина, д..фіс, 

бур..як, терпін..я,  мат..матика, п..юре, манік..юр.  

 

 

Варіант 23 

5. Списати правильно. 

Ненавист..ю, д..тектив, оглядают..ся, без..вучно, ш..рокий, пів..яблука, 

пр…мудрий, запорі..ький, годин..ик, з..єднаний, арф..яр, Лук..ян, експерт..мент, 

т..мніє, безліч..ю, тін..ю, пів..обличчя, пів..Києва, л..лека, ч..мало. 

 

 

Варіант 24 

5. Списати правильно. 

Мит..ю, верф..ю. бур..ян, здорове..ий, тр..мати, ро..чавити, пів..абрикоса, п..ять, 

с..ло, бе..коштовний, Пр..карпаття, матір..ю, т..мяний, існував..я, кам..яний, 

цв..ях,пів..огірка,тр..вога, навман..я, навіжен..ий. 

 

 

Варіант 25 

5. Списати правильно. 

Св..то, колос..я, незрівнян..ий, м..даль, пам..ять, багат..я, пр…красний, 

кавказ..кий, бе..шумний, сіл..ю, дзв..якнути, пів..року, мар..во, бар..єр, стат..я, 

ро..класти, лист..я, качин..ий, бе..силля, пр…вілей. 

 

 

Варіант 26 

5. Списати правильно. 

В..чірній, насін..я, пишніст..ю, любов..ю, м..який, пів..обличчя, священ..ик, 

ро..шукувати, сем..ро, міл..йон, р..монт, мавп..ячий, Іл..я, жадан..ий, попід 

тин..ю, студен..ський, риб..ячий, пр…бирати, б..нзин, знаряд..ям. 



Варіант 27 

5. Списати правильно. 

Керч..ю, прем..єра, гуцуль..ський, вимогл..вий, ро..жарений, д..ректор, бе..соння, 

від..ємний, мр..яка, пів..Азії, мен..ший, жит..євий, подорож..ю, наявніст..ю, 

в..язати, різьб..яр, ч..кати, спросон..я, ро..гойдати. 

 

 

Варіант 28 

5. Списати правильно. 

Духм..яний, л..мон, пр…довгий, пів..відра, роз..єднати, повніст..ю, п..ятниця, 

пір..я, туш..ю, боро..ьба, незрівнян..ий, морс..кий, знан..я, п..ре, м..стецтво, 

в..личний, пр…вернути, бе..шумний, л..генда, ріл..я 

 

 

Варіант 29 

5. Списати правильно. 

Узбереж..я, комп..ютер, трав..нь, солов..ї, мат..матика, манік..юр, пів..хлібини, 

затиш..я, войовничіст..ю, незрівнян..ий, корін..я, міц..ю, черв..як, радіст..ю, 

вікон..чко, втомл..ний, ро..тянути, бе..корисливий, пр…бережний. 

 

 

Варіант 30 

5. Списати правильно. 

Керч..ю, прем..єра, гуцуль..ський, вимогл..вий, ро..жарений, д..ректор, бе..соння, 

від..ємний, мр..яка, пів..Азії, насін..я, пишніст..ю, любов..ю, м..який, 

пів..обличчя, священ..ик, ро..шукувати, сем..ро, міл..йон, р..монт. 

 

 


