
МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 5-х класів 

1 

1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  а: 

А  сл…в’янський; 

Б  б…рсук; 

В  кр…хмаль; 

Г  кр…пива; 

Ґ  б…гатство. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  з…юрмитися; 

Б   п…ятсот; 

В   від…їзд; 

Г   хутор…янин; 

Ґ    харків…янин. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А контрас…ний; 

Б  балас…ний; 

В  благовіс…ний; 

Г  аспіран…ці; 

Ґ  парламен…ський.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)тримати; 

Б  (пре-\при-)пливти; 

В  (пре-\при-)везти; 

Г  (пре-\при-)добрий;                            Ґ (пре-\при-)блудитися. 



2 

1. Тестові завдання (4б.) 

  1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  о: 

А  к…жан; 

Б  пл…вець; 

В  г…разд; 

Г  к…тушка; 

Ґ  ласк…вий. 

1.2.  Знайдіть слово, яке пишеться  з  апострофом: 

А  рутв…яний; 

Б   цв…ях;  

В  р…ясно; 

Г  б…є; 

Ґ  п…юре. 

 1.3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  д: 

А  тиж…невий; 

Б  свер…лити; 

В  наїз…ник; 

Г  проїз…ний; 

Ґ  сер…цевий.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)дорожній; 

Б  (пре-\при-)вабливий; 

В  (пре-\при-)гортати; 

Г  (пре-\при-)злий; 

Ґ  (пре-\при-)судити . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  е: 

А  оч…видець; 

Б  кр…ниця; 

В  бл…скавиця; 

Г  л…ман; 

Ґ  невм…рущий. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А торф…яний; 

Б  зв…язати; 

В  помор…янин; 

Г   реп…ях ; 

Ґ   сузір…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  не випадає: 

А  чес…ний; 

Б  щас…ливий; 

В  балас…ний; 

Г  жаліс…ливий; 

Ґ  якіс…ний.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)гнічувати; 

Б  (пре-\при-)глушений; 

В  (пре-\при-)везти; 

Г  (пре-\при-)їхати; 

Ґ  (пре-\при-)красний . 
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1.  Тестові завдання (4б.) 

1. 1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  и: 

А  дал…чінь; 

Б  л…ментувати; 

В  вел…чезний; 

Г  л…вада; 

Ґ  п…чатка. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  трьох…ярусний; 

Б  солов…я; 

В  пів…яблука; 

Г   риб…ячий; 

Ґ   рутв…яний  . 

1.3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  д: 

А  виїз…ний; 

Б  тиж…невий; 

В  проїз…ний; 

Г  сер…цевий; 

Ґ  свер…ло.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   при- : 

А  (пре-\при-)спокійний; 

Б  (пре-\при-)мудрий; 

В  (пре-\при-)довго; 

Г  (пре-\при-)азовський; 

Ґ  (пре-\при-)тихий . 
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1.  Тестові завдання (4б.) 

    1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  е: 

А  л…ман; 

Б  кр…ниця; 

В  бл…скавиця; 

Г  оч…видець; 

Ґ  гр…міти. 

1.2.  Знайдіть слово, яке пишеться  з  апострофом: 

А  присв…ята; 

Б   цв…ях;  

В  дит…ясла; 

Г  моркв…яний; 

Ґ  п…юре. 

 1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  хвас…нути; 

Б  зап’яс…ний; 

В  балас…ний; 

Г  шіс…надцять; 

Ґ   скатер…ка.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   при- : 

А  (пре-\при-)малий; 

Б  (пре-\при-)хороший; 

В  (пре-\при-)поганий; 

Г  (пре-\при-)вабливий; 

Ґ  (пре-\при-)красний . 
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Тестові завдання (4б.) 

1. 1. Знайдіть слово, у суфіксі якого пропущено букву  е: 

А  пал…во; 

Б   зверн…ний; 

В  видов…ще; 

Г  гущав…на; 

Ґ   зворушл…вий. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А серм…яга; 

Б  п…тнадцять; 

В  з…ясовано; 

Г   тьм…яно; 

Ґ    Лук…ян. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  хворос…няк; 

Б  пес…ливий; 

В  балас…ний; 

Г  шіс…десят; 

Ґ   місь…кий.   

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)гнати; 

Б  (пре-\при-)м’яти; 

В  (пре-\при-)ховати; 

Г  (пре-\при-)добрий; 

Ґ  (пре-\при-)гріти . 
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Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть  іменник  із суфіксом –ев-: 

А  мереж…во; 

Б  плет…во; 

В  мел…во; 

Г  мар…во; 

Ґ  мороз…во. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А зв…ялити; 

Б  хом…як; 

В  без…ядерний; 

Г   різьб…яр; 

Ґ    реп…ях. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  футболіс…ці ; 

Б  президен…ський; 

В  гіган...ський; 

Г  чес…ний; 

Ґ   аген…ство.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)сипати; 

Б  (пре-\при-)бігти; 

В  (пре-\при-)шити; 

Г  (пре-\при-)злий; 

Ґ  (пре-\при-)єднати . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  и: 

А  таємнич…ми; 

Б  хвастощ…; 

В  прич…лок; 

Г  неминуч…сть; 

Ґ  струнк…ший. 

1.2 Знайдіть слово, яке пишеться  з  апострофом: 

А  пів…дороги; 

Б   св…ято;  

В  пів…юрти; 

Г  моркв…яний; 

Ґ   р…яст. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  баскетболіс…ці ; 

Б  шіс…десят; 

В  пес…ливий; 

Г  щас…ливий; 

Ґ   форпос…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)казати; 

Б  (з-\с-)пекти; 

В  (з-\с-)мити; 

Г  (з-\с-)писати. 

Ґ  (з-\с-)фотографувати. 
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Тестові завдання (4б.) 

   1.1. Знайдіть слово  з  буквосполученням  -ри-: 

А  бр…хати; 

Б  скр…сати; 

В  тр…мбіта; 

Г  тр…мати; 

Ґ  тр…мтіти. 

   1.2.  Знайдіть слово, яке пишеться  з  апострофом: 

А  духм…яний; 

Б  торф…яний; 

В  цв…яшок; 

Г  рутв…яний; 

Ґ  мавп…ячий. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  парламен…ський; 

Б  балас…ний; 

В  шіс…надцять; 

Г  чес…ний; 

Ґ  відпус…ці. 

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)казати; 

Б  (з-\с-)хопити; 

В  (з-\с-)лити; 

Г  (з-\с-)працювати; 

Ґ  (з-\с-)твердити. 
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Тестові завдання (4б.) 

 1. Знайдіть слово, у суфіксі якого пропущено букву  е: 

А  пал…во; 

Б  зверн…ний; 

В  видов…ще; 

Г  гущав…на; 

Ґ  зворушл…вий. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  п…ятсот; 

Б   без…язикі; 

В   горохв…яний ; 

Г   з…їзд; 

Ґ    арф…яр. 

  1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  невіс…чин; 

Б  аген…ство; 

В  президен…ський; 

Г  контрас…ний; 

Ґ   міс…кий.  

  1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)танцювати; 

Б  (з-\с-)фокусувати; 

В  (з-\с-)бити; 

Г  (з-\с-)кликати; 

Ґ  (з-\с-)конати. 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  і: 

А  г…дкий; 

Б  приг…нати; 

В  виг…дний; 

Г  заг…бель; 

Ґ  ог…дний. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому після  р  пишеться апостроф: 

А  зор…яний; 

Б  всер…йоз; 

В  узгір…я; 

Г  пр….янощі; 

Ґ  тр…ясовина. 

  1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  кіс…лявий; 

Б  турис…ський; 

В  хвас…ливий; 

Г  хвас…нути; 

Ґ   радіс…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)тягнути; 

Б  (з-\с-)чистити; 

В  (з-\с-)хаменутися; 

Г  (з-\с-)фабрикувати; 

Ґ  (з-\с-)кинути. 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  е: 

А  обер…гати; 

Б  прибер…гти; 

В  вист…лати; 

Г  пал…во; 

Ґ  зап…рати. 

1.2. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф: 

А  від…учити; 

Б  дез…активація; 

В  без…іменний; 

Г  роз…ятрити; 

Ґ  під…бити. 

  1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  не  випадає: 

А  пристрас…ний; 

Б   рідкіс…ний; 

В   хвас…ливий; 

Г   швидкіс…ний; 

Ґ   облас…ний.  

  1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)користуватися; 

Б  (з-\с-)питати; 

В  (з-\с-)ховати; 

Г  (з-\с-)терти; 

Ґ  (з-\с-)дати. 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  и: 

А  в…дпити; 

Б  збр…хати; 

В  вкор…нитися; 

Г  вит…рати; 

Ґ  підпер…зати. 

1.2. Знайдіть прізвище, яке пишеться  з  апострофом: 

А  Св…ятищев; 

Б  Д…яконов; 

В  Трет…як; 

Г  Мурав…йов; 

Ґ  Дем…янчук.  

  1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  контрас…ний; 

Б   зап’яс…ний; 

В   балас…ний; 

Г   форпос…ний; 

Ґ   радіс…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)пробувати; 

Б  (з-\с-)крутити; 

В  (з-\с-)хвалити; 

Г  (з-\с-)хитрити; 

Ґ  (з-\с-)шити. 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву  і: 

А  приг…нати; 

Б  вип…чений; 

В  г…дко; 

Г  відр…ктися; 

Ґ  заст…бати. 

1.2. Знайдіть слово, у якому після префікса пишеться апостроф: 

А  ви…їзний; 

Б  під…казка; 

В  без…іменний; 

Г  возз…єднання; 

Ґ  за…юшений. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  контрас…ний; 

Б   гіган…ський; 

В   балас…ний; 

Г   зап’яс…ний; 

Ґ   щас…ливий.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)фальшивити; 

Б  (з-\с-)платити; 

В  (з-\с-)толочити; 

Г  (з-\с-)палити; 

Ґ  (з-\с-)чесати. 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. У якому рядку в усіх словах пропущено букву  і ? 

А  сн…гу, мор…зу; 

Б   надр…зу, творч…сті; 

В  пром…нчик, зам…тіль; 

Г  к…льця, витв…ру ; 

Ґ  греб…нця, стор…н. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  хом…як; 

Б  без…язикий; 

В  горохв…яний ; 

Г  зв…ялити; 

Ґ   з…юрмитися. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  ілюзіоніс…ський; 

Б   турис…ський; 

В   шіс…надцять; 

Г   форпос…ний; 

Ґ   чес…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)користуватися; 

Б  (з-\с-)питати; 

В  (з-\с-)ховати; 

Г  (з-\с-)терти; 

Ґ  (з-\с-)дати. 

 

 

 

 



16 

1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому пишеться буква   с : 

А  бри(з,с)ки ; 

Б   ка(с,з)ковий; 

В   пора(с,з)ка; 

Г   бли(з,с)кітки; 

Ґ   бря(с,з)кіт. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  торф…яний; 

Б  без…ядерний; 

В  п…ятсот; 

Г  об…єднання; 

Ґ   моркв…яний. 

  1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  шіс…надцятий; 

Б   зап’яс…ний; 

В   гіган…ський; 

Г   контрас…ний; 

Ґ   почес…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)мити ; 

Б  (з-\с-)лити ; 

В  (з-\с-)важити ; 

Г  (з-\с-)купити ; 

Ґ  (з-\с-)бити . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому пишеться буква   д : 

А  моло(д,т)ьба; 

Б   мабу(д,т)ь; 

В   моло(д,т)ший; 

Г   кро(д,т)кий. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  різьб…яр; 

Б  дев…ятсот; 

В  серм…яга; 

Г  бур…ян; 

Ґ   реп…ях. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  студен…ський; 

Б   зап’яс…ний; 

В   кіс…лявий; 

Г   балас…ний; 

Ґ   ненавис…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)дати ; 

Б  (з-\с-)житися ; 

В  (з-\с-)ламати ; 

Г  (з-\с-)нести ; 

Ґ  (з-\с-)формувати . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у якому пишеться буква   г : 

А  торо(г,х)тіти; 

Б   ві(г,х)ті; 

В   кри(г,х)кість; 

Г   прибере(г,х)ти; 

Ґ   пу(г,х)кий. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  реп…ях; 

Б  з…ясувати; 

В  тьм…яний; 

Г  арф…яр; 

Ґ   сузір…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  волейболіс…ці; 

Б   шіс…десят; 

В   аген…ство; 

Г   благовіс…ний; 

Ґ   хвас…ливий.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)робити ; 

Б  (з-\с-)майструвати ; 

В  (з-\с-)шити ; 

Г  (з-\с-)ховати ; 

Ґ  (з-\с-)садити . 
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1. Тестові завдання (4 б.) 

1.1. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати  и? 

А  ас…стент, ф…ніш; 

Б  істор…к, в…тер; 

В  Балт…ка, Грец…я; 

Г  Атлант…ка, кор…дор. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  харків…янин; 

Б  від…їзд; 

В  вар…яг; 

Г  возз…єднання; 

Ґ   в…юн. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т  випадає: 

А  пес…ливий; 

Б   шіс…надцять; 

В   гіган…ський; 

Г   форпос…ний; 

Ґ   чес…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)ходити ; 

Б  (з-\с-)казати; 

В  (з-\с-)палити; 

Г  (з-\с-)гребти; 

Ґ  (з-\с-)хопити. 
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1. Тестові завдання (4 б.) 

1.1. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати  и? 

А  соц…альний, такс…; 

Б  Алж…р, рад…ус; 

В  д…ктант, д…аграма;                                

Г  с…гнал, ш…фр.  

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  любов…ю; 

Б  п…ятиповерховий; 

В  в…ється; 

Г  подвір…я; 

Ґ   мавп…ячий. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  облас…ний; 

Б   совіс…ний; 

В   перехрес…ний; 

Г   капос…ний; 

Ґ   балас…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)малювати; 

Б  (з-\с-)садити ; 

В  (з-\с-)майструвати ; 

Г  (з-\с-)робити ; 

Ґ  (з-\с-)коритися . 
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1. Тестові завдання (4 б.) 

1.1. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати  и? 

А  Амер…ка, д…алог; 

Б  ком…с…я, еп…тет; 

В  операц…я, Аркт…ка; 

Г  фабр…ка, Ват…кан. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  м…ясо; 

Б  Прип…ять; 

В   матір…ю; 

Г  помор…янин; 

Ґ   пір…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  благовіс…ний; 

Б   ненавис…ний; 

В   чес…ний; 

Г   радіс…ний; 

Ґ   студен…ський.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)водити; 

Б  (з-\с-)найти; 

В  (з-\с-)вільнити; 

Г  (з-\с-)коротити; 

Ґ  (з-\с-)чепити . 
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1. Тестові завдання (4 б.) 

1.1. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати  и? 

А  єп…скоп, географ…я; 

Б  мр…я, пон…; 

В  т…раж, ф…рма; 

Г  ц…тата, с…мвол. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  в…їдливий; 

Б  пів…яблука; 

В  бур…як; 

Г  дит…ясла; 

Ґ   тім…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  щас…ливий; 

Б   зліс…ний; 

В   вартіс…ний; 

Г   піс…ний; 

Ґ   пес…ливий.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   з- : 

А  (з-\с-)писати; 

Б  (з-\с-)хвалити; 

В  (з-\с-)прямувати; 

Г  (з-\с-)рушити; 

Ґ  (з-\с-)класти. 
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1. Тестові завдання (4 б.) 

1.1. У якому іншомовному слові пишеться  и? 

А  жур… ; 

Б  техн…ка; 

В  ф…рма; 

Г  д…ректор; 

Ґ   м…льйон. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  надвечір…я; 

Б  роз…їзд; 

В  з…явитися; 

Г  медв…яний; 

Ґ   верб…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   випадає: 

А  аген…ство; 

Б   комендан…ський; 

В   форпос…ний; 

Г    гігант…ський; 

Ґ    швидкіс…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   с- : 

А  (з-\с-)ректися ; 

Б  (з-\с-)рубати; 

В  (з-\с-)бігати; 

Г  (з-\с-)тулити; 

Ґ  (з-\с-)винуватити . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть прислівник, у якому потрібно писати букву  и: 

А  позаоч…; 

Б  утрич…; 

В  насторож…; 

Г  опівноч…; 

Ґ  по-заяч…  . 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  Лук…янович; 

Б  в…ється; 

В   ад…ютант; 

Г   вр…ятувати; 

Ґ    сузір…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   випадає: 

А  комерсан…ський; 

Б   турис…ський; 

В   совіс…ний; 

Г   балас…ний; 

Ґ    волейболіс…ці.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   при- : 

А  (пре-\при-)малий; 

Б  (пре-\при-)хитрий; 

В  (пре-\при-)гострий; 

Г  (пре-\при-)блудитися; 

Ґ  (пре-\при-)поганий . 
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1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. Знайдіть слово, у суфіксі якого потрібно писати букву и: 

А  маяч…ння; 

Б  волоч…ння; 

В  нач…ння; 

Г  ворож…ння; 

Ґ  служ…ння. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  зв…язок; 

Б   без…язикі; 

В  п…ятдесят; 

Г  з…ясовано; 

Ґ   пор…ядок. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   випадає: 

А  шіс…надцять; 

Б   зап’яс…ний; 

В  чес…ний ; 

Г   хворос…няк; 

Ґ    у   відпус…ці.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)їзд; 

Б  (пре-\при-)знатись; 

В  (пре-\при-)красити; 

Г  (пре-\при-)добрий; 

Ґ  (пре-\при-)кордонник . 

 

 

 

 



26 

1. Тестові завдання (4б.) 

 1.1. У якому варіанті в слові  пропущено букву  і : 

А  сяюч…ми очима; 

Б  весело усміхаюч…сь; 

В  палаюч… вогнища; 

Г  турбуватися по-батьківськ…; 

Ґ  палаюч...  від  нетерпіння.  

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  розв…язано; 

Б  від…їзд; 

В  п…ятсот; 

Г  хутор…янин ; 

Ґ   м…який . 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   випадає: 

А  пес…ливий; 

Б   у   хус…ці; 

В   кіс…лявий; 

Г   студен…ський; 

Ґ   чес…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)святити; 

Б  (пре-\при-)бій; 

В  (пре-\при-)швартуватися; 

Г  (пре-\при-)нишкнути; 

Ґ  (пре-\при-)широкий . 
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1. 1.  Знайдіть слово з буквосполученням – ре-: 

А тр…вати; 

Б  бр…ніти; 

В  скр…піти; 

Г  кр…чати; 

Ґ  скр…бти. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  б…ється; 

Б  зв…ялити; 

В серм…яга; 

Г  дзв…якнути; 

Ґ   під…їзд. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т    випадає: 

А  у  відпус…ці; 

Б   невіс…ці; 

В   шіс…сот; 

Г   компос…ний; 

Ґ    облас…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   при- : 

А  (пре-\при-)гарний; 

Б  (пре-\при-)мудрий; 

В  (пре-\при-)високий; 

Г  (пре-\при-)віз; 

Ґ  (пре-\при-)дорогий . 
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1.1. Знайдіть слово з буквосполученням –нц-: 

А  вишен…ці; 

Б  жмен…ці; 

В  дон…ці; 

Г хатин…ці; 

Ґ  скрин…ці. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  роз…яснювати; 

Б  Лук…янівка; 

В  пір…я; 

Г  тьм…яний; 

Ґ   інтерв…ю. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  якіс…ний; 

Б   зап’яс…ний; 

В  пристрас…ний; 

Г   захис…ний ; 

Ґ    ненавис…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   при- : 

А  (пре-\при-)добрий; 

Б  (пре-\при-)милий; 

В  (пре-\при-)клеєний; 

Г  (пре-\при-)темний; 

Ґ  (пре-\при-)сумний. 
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  1.1. Знайдіть слово з буквосполученням  -льц-: 

А  Натал…ці; 

Б  люл…ці; 

В  сопіл…ці; 

Г  рибал…ці; 

Ґ  весел…ці. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  кар…єрист; 

Б  прислів…я; 

В  р…ябий; 

Г   транс…європейський; 

Ґ   узгір…я. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  кількіс…ний; 

Б   корис…ний; 

В   ненавис…ний; 

Г   совіс…ний; 

Ґ   шіс…десят.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)морожений; 

Б  (пре-\при-)брати; 

В  (пре-\при-)шкільний; 

Г  (пре-\при-)смак; 

Ґ  (пре-\при-)важкий . 
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1. 1. Знайдіть слово, у  префіксі якого потрібно писати букву  и: 

А  п...чатка; 

Б  збр...хати; 

В  вкор...нитися; 

Г  оз...мина; 

Ґ  підпер...зати. 

1.2.  Знайдіть слово, у якому не пишеться  апостроф: 

А  від…ємний; 

Б  дит…ясла; 

В роз…ятрити; 

Г  р…юкзак; 

Ґ   арф…яр. 

1.3. Знайдіть слово, у якому буква  т   не  випадає: 

А  захис…ний; 

Б   якіс…ний; 

В   зліс…ний; 

Г   безкорис…ливий; 

Ґ   балас…ний.  

1.4. Знайдіть слово  з  префіксом   пре- : 

А  (пре-\при-)везти; 

Б  (пре-\при-)нести; 

В  (пре-\при-)кдеїти; 

Г  (пре-\при-)мудрий; 

Ґ  (пре-\при-)сісти. 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ   

  ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 5-х класів 

1 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

   Ки…ва, ш…рокий, т…мніти, ч…рговий, тр…вожний, зах…щати, д…ректор, 

ж…ття, ш…лестіти, тр…буна, ш…птати, п…кти, абітурі…нт, м…трополит.  

2 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

  Співа…ш, л…гкий, пот…хеньку, м…лодія, с…стра, зл…вати, с…венький, 

л…мон, Баст...лія, л…лека, над…мають (груди), ж…ттєдайно, парф…мерія, 

ортоп…дія. 

3 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

      Ж…ття, оз…м…на, ч…рвоний, д…міти, п…р..мога, сел…зень, обр…ває, 

щ…дроти, Ки…в, пов…рталися, закл…котали, просв…стіли, моза…ка, ч…пси. 

4 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

        Гр…мить, хв…лястий, м…нулий, голуб…ний, зм…ритися, зб…р…гти, 

вос…ни, в…рій,  зап…кти,  Ч…каго, тр…вожний, бл…зенько, ант…патія, 

д…циметр. 

5 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    С…діти, кр…ниця, зуп…нитися, Ват…кан, т…хенький, м…режка, ід…алізм, 

ж…рі, Браз…лія, дез…нфікація, клі…нт, х…мера, С…рія, Баст…лія. 

 

 

 



6 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Гл…бокий, зал…шитися, зл…патися, кр…вий, ш…л…стіти, к…сет,  тр…  -

вожний, прич…пити, Д…зель, бл…зький, оч…рет, Флор…да, круж…чка, 

с…рієць. 

7 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

   Н…сеш, щ…бетати, к…шеня, бл…щати, л…генький, чуж…на, лев…ня, 

вел…тень, Т…бет, алерг…к, поко…вка, д…зель, …врит, Хр…стос. 

8 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

     Бл…зький, спр…яння, зел…ний, хр…стиянський, к…нджал, Сканд…навія, 

…ндія, к…моно, Ч…лі, Балт…ка, ц…трусові, репет…рувати, бр…ніти, кл…ко-

тіти.  

9 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

       Зна…ш, Та…ті, р…петувати, п…ріг, м…гти, п…р…магати, виб…рати, 

фе…рія, кру…з, д…плом, Мекс…ка, Ч…каго, к…парис, завм…рати.   

10 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

        Д…ректор, л…лека, допом…гати, остер…гатися, виш…птати, ш…рма, 

стер…гти, д…якон, Аргент…на, х…мія, Пар…ж, на…вний, …спанія, с…мвол.   

11 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

 К…шеня, заст…лити, знем…гати, ф…алка, ауд…єнція, пон… , б…знес, Капр…, 

Кр…т, ц…фра, поз…ція, д…ез, д…кан, ру…на.  

12 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Чемп…он, л…ман, л…вада, гор…зонт, см…река, в…сло, к…р…вай, м…ля, 

кр…пива, б…рсук, вінь…тка, мерс…, Амер…ка, матер…н. 



13 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

     Х…зяїн, шел…ст, кр…хмаль, м…нуле, вич…сати, підп….рати, зам…тіль, 

матер…ал, попур…, геро…зм, Мавр…танія, Адріат…ка, ш…фр, Баст…лія.      

14 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

   П…нал, прол…матися, відр…катися, ост…рігатися, …таман, к…тушка, 

крас…нь, колібр… , виховат…ль, Австр…я, дец…бел, дж…гіт, х…мера,  

Флор…да.  

15 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

 Ка…р, Ч…каго,  Балт…ка, груш…вий, стеж…чка, вінч…к, печ…во, Лейпц…г, 

Марі…н, зворушл…вий, улюблен…ця, вул…чка, д…ктор, кресл…ш.  

16 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

  Ки…ва, згар…ще, плащ…вий, кош…чок, дрібнес…нька, створ…ний, каж…ш, 

к…моно, Ізма…л, Атлант…да, Р…чард, такс… , сп…рт, Ваш…нгтон. 

17 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

       Мавр…танія,  такт…ка,  Ват…кан,  промов…стий,  згар…ще,  попур… , 

озбро…ння,  Ки…в, ско…ний, малес…нький, груш…вий, сл…в’яни, тр…во-

жити, безвіст…   . 

18 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

   К…шеня, мюз…кл, л…вада, бр…дливий, бл…скавиця, р…візія, в…ршина, 

р…зонанс, нетр…валий, Кр…т, мовленн…вий, кош…чок, ц…стерна, плащ…-

вий. 

19 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 



 Л…генький, вер…сневий, груш…вий, каж…ш, зас…хати, п…чатка, кл…но-

вий, кр…ниця, ст…хати, пром…ніти, кр…жаний, д…белий, ш…ршавий, 

Адріат…ка. 

20 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Л…ман, д…када, стеж…чка, озбро…ння, м…лосердний, д…шевий, кр…шта-

левий, з…ленкуватий, в…личезний, сл…вовий, д…вина, ож…вити, Мавр..танія, 

гр…чаний. 

21 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

      Х…литися, зн…магати, л…дарювати, д…ректор, Лейпц…г, с…ц…лієць, 

д…якон, к…парис, м…нувшина, обв…нувачення, т…ндітний, Браз…лія, 

хр…бет,  воль…р. 

22 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    К…піти, чуж…нецький, кр…жаний, с…рдечний, с…ц…лійка, Єг…пет, 

л…дачий, ос…лятися, нав…сні, імб…р, гр…міти, ч…рвоний, вм…ваєшся, 

потр…бувати.   

23 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

  Зв…чайний, т…ндітний, напол…гливий, вир…нати, б…р…жливий, добр…во, 

К…тай, посер…дині, заст…л…на, м…трополит, Флор…да, ш…потіти, с…рпа-

нок,  …таман.  

24 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Бл…скавичний, п…л…на, ст…повик, вир…нути, тр…валий, в…рушимо, 

с…ц…лійка, Атлант…да, д…рев’яний, сх…лити, л…сиця, л…даченький, 

в…чірній, р…бристий.  

25 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 



  Інст…тут, справ…дливий, кл…котіти, бр…гада, ід…ал, зел…нь, Антаркт…ка, 

бізн…с, ш…потіти, вимп…л, виховат…ль, сел…зень, к…парис, вит…рати. 

26 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Сц…нарій, кр…дит, лекс…кологія, малес…нький, В…ликобр…танія, про-

ф…сіонал, оп…рета, ш…мпанзе, н…ктар, унів…рсал, інф…кційний, губ…рна-

тор, ок…анолог, Ч…каго.  

27 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

    Сент…ментальний, од…колон, л…гальний, арт…стичний, б…реза, т…тани, 

арх…ологія, д…пломат, г…ографія, кл…кіт, бач…ти, ім…нувати, п…йзажист, 

…вропа. 

28 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

       П’ят…ро, од…колон, пташ…ня, вдумл…вий, с…стричка, довжелезний, 

кач…ня, буряч…ння, печ…во, виш…нька, свіч…чка, враж…ний, ситц…вий, 

дон…чка.  

29 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

  Крас…нь, схов…ще, візав…, тітч…н, вул…чка, л…лека, р…путація, вир…ва-

ти, п…карня, об’юш…ний, пов…рховий, вин…щення, опал…ння, Мадр...д. 

30 

2. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.                            (7 балів) 

      Посел…ний, п…кти, …пископ, Корс…ка, р…жим, д…аліз, буряч…ння, 

попур…, нижч…нький, мам…на, в…р...тено, Австр…я, т…атрал, тв…рдиня. 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО   ЗНАВЦЯ   

 ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 5-х класів 

1 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

   Роз…яснити, жираф…ячий, моркв…яний, Солов…йов, багр…янець, матір…ю, 

любов…ю,  п…ять,  в…язи,  м…ясо,  рум…яний,  б…ю,  пір…я,  роз…ятрити,  

під…їхати, зв…язок, пор…ядок, бур…я. 

2 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

       З…сти, п…є, солов…ї, тім…я, в…ється, бур…ян,  у  міжгір…ї,   інтерв…ю, 

дзв…якнути, тьм…яний, черв…як, св….ято, вр…ятувати, підв…язати, б…ються, 

в…ється, реп…ях, подвір…я. 

3 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

     Р…юмсати, з…їзд, під…юджувати, кар…єрист, пір…я, бур…як, Р…єпін, 

під…їхати, без…язикий, з…явитися, з…економити, в…ялий,  Лук…янович,  

Вороб…йов,  хлоп…я,  б…юрократ, возз…єднаний, п…ятірка.  

4 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

  Цв…ях, Лук…ян, м…язи, зор…яно, роз…єднати, обов…язок, р…ясний, м…я-

кий, прислів…я, полум…я, довір…я, узгір…я, кр..юк, з…їхати, з…єднаний, 

пан…європейський, без…іменний, об…єм. 

5 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

   Бур…ян, з…єднати, з…їсти, безхліб…я, в…юн, здоров…я, полум…яний, на 

тім…ї, пір…ям, матір…ю, мавп…ячий,  цв…ях,  бур…як,  верб…я,  р…ябий, 

з…ясувати, ад…ютант, бар…єр.  



6 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

 Бур…як, бур…я, бур…ян, кров…ю, п…ята, під…їзд, мавп…ячий, полум…яний, 

дит…ясла, в…ється, тім…я, любов…ю, моркв…яний, кар…єрист, пів…юрти, 

рум…яний, прислів…я, Лук…янівка. 

7 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

       Без…язикий, довір…я, м…яч, полум…я, матір…ю, возз…єднання, р…ябий, 

двох…ярусний, б…юджет, В…ячеслав,  цв…ях,  кур…єр,  р…ясно, пів…яблука, 

роз…яснити, пів…ями, дит…ясла, пюре.  

8 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

    Солов…ї, дзв…якнути, св…ято, черв…як, торф…яний, здоров…я, узгір…я, 

тім…я,  м…язи,  ад…ютант,  Водоп…янов,  м…яч,  сузір…я,  м…який, м…ясо, 

ім…я, об…їжджати, сором…язливий. 

9 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть  у  дві колонки.              (9 балів)  

     Міжгір…я, з…їзд, п…ять, дев…ять, сім…я, подвір…я, з…їсти, мавп…ячий, 

повітр…яний, в…яз,  здоров…я,  львів…янин,  в…язати,  пам…ять, Прип…ять,  

дерев…яний, матір…ю, мор…к. 

10 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

       Цв...ях, пір…я, в…юн,  св…ященний,  харків…янин,  верхів…я,  р…ядок, 

св…ятий,  Мар…яна,  в…язання,  бар…єр,  комп…ютер,  тім…я,  пам…ятник, 

пів…яблука, обов…язок, розпор…ядок, Лук…ян. 

11 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

      Трав…янистий, слов…яни, дит…ясла, з…ясувати, об…єднання, об…ява, 

пр…яний,  у  пір…ї, об…їзд, духм…яний, надвечір…я, перед…ювілейний, 

між…ярусний, під…юдити, Мін…юст, лук…янівський, ін…єкція, медв…яний.  



12 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

    Арф…яр, В…ячеслав, перм…як, кур…йоз, черв…як, стерв…ятник, м…юзикл, 

різьб…ярство, сім…я, в…язати, осв…ятити, Лук…янівка, здоров…я, Р…язань, 

надвечір…я, п…ятнадцять, роз…їзд, в…язка.  

13 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

   Торф…яний, сузір…я, Вороб…йов, р…яднина, п…ять, б…ють, між…ярусний, 

від…їхати, перед…ювілейний, темр…ява, пів…яблука, Р…єпін, медв…яний, 

різнотрав…я, ганчір…я, прив…ялого, ім…я, моркв…яний. 

14 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

   Мавп…ячий, безправ…я, від…ємний, рутв…яний, з…юрмитися, зім…ятий, 

олов…яний, зіп…ястися, надвечір…я, п…янкий, пуп…янок, трьох…ярусний, 

св…ятковий, тьм…яний, череп…яний, над…їсти, Григор…єв, пів…ящика.  

15 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

     Валер…янка, без…ядерний, Св…ятослав, гар…ячий, в…юнкий,  кав…ярня, 

різдв…яний, б…ю, верб…я, Лук…яненко, пів…юрти, п…єдестал, ін…єкція, 

О…Кейсі, ім…я, бур…я, цв...ях, б…юлетень. 

                                                                   16 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

    П…юре, двох…ярусний, р…ядок, з…являються, роз…їзд, черв…ячки, пір…я, 

бур…як,  пір…їнка,  м…ясистий,  цв…ях,  бур…ян,  Мурав…йов,  безправ…я, 

Лук…ян, надвечір…я, пів…яблука, п…єдестал.  

17 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

       П…янкий,  міжгір…я,  мавп…ячий,  темр…ява,  з…їсти,  без…язикий,  

солов…ї,  повітр…я,  б…юджет, п…ятдесят, Лук…янівка, в…язи, під…їзд, 

пр…яний, р…яднина, св…ято, Мурав…йов, духм…яний.  



18 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

   Запам…ятайте, матір…ю, сім…я, любов…ю, комп…ютер, цв…ях,  прем…єра, 

р…ясний, Руж…є, миш…як, Захар…їн, духм…яний, п…єдестал, Водоп…янов, 

п…юре, моркв…яний, Прокоф…єв, в…юн. 

19 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

     Солов…їний, Св…ятослав,  Лук…янчук,  двох…ярусний,  зв…язати,  м…ята, 

об…єднаний, верб…я, під…їжджати, довір…я, св…ятковий, п…ятниця, бур...ян, 

тьм…яний, черв…як, р…ясний, роз…яснити, моркв…яний.   

20 

3.  Слова з апострофом  і  без  нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

       Бур…я, медв…яний, без…ядерний, під…їзд, сузір…я, п…юре, торф…яний,  

пір…їна, цв…ях, дит…ясла, матір…ю,  пор…ятунок,  пред…явник,  об…єднати,  

р…яжанка,  кр…юк, Подніпров…я, роз...єднати.  

                                                                         21 

3.  Слова з апострофом  і  без  нього запишіть у дві колонки.           (9 балів)  

       Лук…янівка,  р…юмсати, в…їзд,  св…ятковий,  сім…я,  моркв…яний, 

без…язикий,  тьм…яний, міжгір…я, дзв…якнути, краков…як, ув…язнення, 

В…язьма, плоскогір…я, з…єднати, бур…ян, надвечір…я, солов…ї. 

22 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

   Чотирьох…ярусний, бур…як, в…юн, гар…ячий, п…ять, пор…ятунок, св…ято, 

черв…як, медв…яний, зв…язати, торф…яний, Лук…янчук, в…язень, слов…яни, 

Придніпров…я, з…їжджати, б…ють, Вороб…йов. 

23 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

    Роз…юшений, пів…яблука, пред…явник,  під…юдити,  Лук…ян,  арф…яр, 

Св…ятослав, духм…яний, кр…юк, в…ється, п…єса, п…юре, верф…ю, з…їхати, 

трьох…ярусний, пів…юрти, без…язикий, трав…янистий. 



24 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

       Пуп…янок, поголів…я, роз…їхатися, повітр…я, пів…ями, рутв…яний, 

бур…ян,  п…янко,  роз…їхатися,  полум…я,  бур…як,  з…єднати,  різ…бяр, 

в…ється,  цв…ях, б…юджет, багр…яний, возз…єднання. 

25 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.               (9 балів)  

     П…ятигорськ, моркв…яний, в…їхати, пів…ягоди, зів…яле, необ…їжджений, 

черв…як, мавп…ячий, Св…ятополк, трьох…ярусний, трав…янистий, здоров…я, 

тьм…яний, р…яска, духм…яний, звір…ячий, кров…ю, п…янко. 

26 

3.  Слова з апострофом і без нього запишіть у дві колонки.                (9 балів)  

     Від…ємний, різьб…яр, ін…єкція, в…ється, к…янті,  Лук…яненко, миш…як, 

Р…єпін, Х…юстон, торф…яний, моркв…яний, цв…ях, р…ясно, сім…я, п…юре, 

з…єднати, дит…ясла, комп…ютер.  

27 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

 Кур…єр, подвір…я, Лук…янівка, зв…язок, об…єднатися, дзв…якнути, пір…я, 

зв…ялити, гар…ячий, дерев…яний, в…язання, солом…яний, верб…я, кр…юк, 

під…їхати, трьох…ярусний, медв…яний, пуп…янок. 

28 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

 Мавп…ячий, з…юрмились,  двох…ярусний,  з…єднаний, Лук…янчук, тетер…я,   

безхліб…я,  в…ється,  кав…ярня,  львів…янин,  хом…як,  Прип…ять, Кам…ян-

ка, полум…яний, цв…ях, б…ється, в…їзд, різдв…яний.    

29 

3.  Слова з апострофом  і  без нього запишіть у дві колонки.              (9 балів)  

     Пів…юрти,  возз…єднання,  роз…їхатися, реп…ях, Вороб…йов, подвір…я, 

пан…європейський, в…ялий, п…ята, матір…ю, хлоп…я, підв…язати, бар…єр, 

бур…я, верб…я, ад…ютант, об…єм, дзв…якнути. 



30 

3.  Слова з апострофом і без нього запишіть у дві колонки.              (10 балів)  

         М…який, роз…ятрити, вр…ятувати, п…ятірка, безхліб…я, б…юрократ, 

ад…ютант,  тім…я,  обов…язок,  під…юджувати,  без…язикий,  прислів…я, 

інтерв…ю,  багр…янець, роз…яснити,  тьм…яний, черв…як,  міжгір…я.  

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО   ЗНАВЦЯ   

 ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 5-х класів 

1 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                        (6 балів) 

  Низ...кий, д...огот..., ган...ба, будит..., держал...но, різ...бяр, блакит…, ручен...ка, 

ополон…ці, пужал…це, сім…надцят…, нен...чин. 

2 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

    Шіст...надцят... , віс..., дз...об, ходят..., держал...це, безбат…ченко, ган...ба, 

кол…ором, освітянс…кий, кан…чук, Гор…кий, павутин…ці. 

3 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                       (6 балів) 

  Тон...ший, близ...кий, їдален..., виносят..., камін...ня, соколон...ко, рибал...ство, 

зберігшис…, закарпатс…кий, байкар…, піз…ній, Ол…зі.  

4 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                    (6 балів) 

       Біл...шіс...т..., по-українс...кому, близ..ко, тон...ший, ковал...с...кий,  Ми-

хал...ченко, молот...ба, дзюр…чит…, різ…блен…ня, приголуб…те, піс…ня, 

брин…чати. 

5 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                  (6 балів) 

   На сторін...ці, бас...кий, батен...ко, брен...кіт, тр...ох, хочет...ся, мен...ший, 

мліют…, пот…мяніти, осін…н…ому, рубил…ник, сім…десят. 

6 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

   Шіст...сот, ручен...ка, кіл...це, брин...чати, вуз...кий, громадянс...кий, мабут…,  

свіжіс…тю, зозул…ці, березіл…, ц…ого, верф… 



7 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                       (6 балів) 

   Мен...ший, тонюсін...кий, спіл...ці, молот...ба, людс...кіст..., дивиш…ся, т…мя-

ний, торішн…ого, пот…марений, дяд…ко, кін…чик, близ…ко.  

8 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                  (6 балів) 

    Мален...кий, їдал...ня, нян...ка, с...омий, ковз...кий, пужал...но, лял…ка, 

державніс…ть, плат…ня, т…охкати, Гриц…ко, батен…ко. 

9 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

    Піс...ні, рибал...ці, нян...чин, близ...кий, гарнен...кий, пужал...це, лял…ці, 

гончар…ство, могут…ній, с…огодні, ріж…те, молот…ба. 

10 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                 (6 балів) 

    Бат...ківс...кий, рибал...чин, дяд...ко, по-козац...кому, спіл...ник, л...лєт...ся, 

дон…чин, русал…ці, матін…чин, гір…кий, просиш…, різ…бяр. 

11 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                  (6 балів) 

    Філ...м, друкарен..., л...он, малесен...кий, гал... ченя,  ран...ній, русал…чин,  

сучас…ні, увін…чати, жін…чин, половец…кий, вол…з…кий. 

12 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                      (6 балів) 

    Близ...ко, косит.... , козац...кий, свіжісін...кий, стаєн..., Пан...ченко, матін…ці, 

 різ…ба, віденс…кий, вчотир…ох, жін….ці, сопіл…чин. 

13 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                       (6 балів) 

    Куз...ня, стан...те, війс...ко, сіл...с...кий, кин...те, Михал...чук, матін…чин, 

хатин…ці, мен…шістю, уман…с…кий, стан…те, павіл…йон.  

14 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 



   Сон...ця, вір...те, прос…ба, Натал...ці, робит...ся, батал...йон, носит…ся, 

близ…кіс…тю, ослін…чик, спіл…ні, нен…ці, шіст…сот. 

15 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

    Підеш..., дон...ка, вран...ці, Натал...чин, Волин..., пол...овий, Ман…ч…журія, 

трипіл…ці, милуєт…ся, стан…мо, Вас…чин, ковал…с…кий. 

16 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                               (6 балів) 

     Граєш...ся, дон...чин, пісен..., робітниц..., ін...ший, л...отчик, чотир…ох, 

біл…ший, Хар…ків, купаєт…ся, рівнесен…ко, прос…ба. 

17 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                        (6 балів) 

   Смієт...ся, Степан...чук, сердец..., корис...тю, брон...овик, забр…оха, вран…ці, 

мен…ший, камін…ці, барабан…щик, порт…єра, навчаєт…ся. 

18 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                        (6 балів) 

    Гор…кий, цв…охкати, Уман…щина, тон…ший, урал…с…кий, ділян…ці, 

гордіс…тю, поклониш…ся, буден…щина, Вас…чин, прос…ба, нен…чин. 

19 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                    (6 балів) 

 Самотніс…тю, втр…ох, в’яз…кіс…тю, вирізняєт…ся, дон…чин, казан…с…кий, 

мешкан…ці, брин…чати, витон…ченіс…тю, Гор…кий, людс…кіст…, Парас…- 

чин. 

20 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

    Черешен…ці, самобут…ній, пил…но, обзивают…ся, найтон…ший, худен… -

кими, ниц…ма, проніс…ся, промін…цями, прос…ба, рибон…ка, читал…ня. 

21 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                       (6 балів) 

  Трет…яков, піз…ній, різ…бяр, свіч…ка, сип…, пал…чик, став…те, нен…чин,  



манюсін…кий, кин…те, бродят…, брен…кіт. 

22 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

   Тетян…чин, різ…кий, в’яз…кий, Суец…, павутин…ці, цяц…ка, нен…чин, 

прал…ня, черешен…ка, буд…мо, будівел…ник, слиз…кіст…  . 

23 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                     (6 балів) 

     Голован…чук, бродят…, їхн…ого, ліз…, чорнісін…кий, біл…ченя, їдал…ня, 

таріл…ці, повідомляют…, корсаж…, Хар…ків, домен…щик.  

24 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                    (6 балів) 

     Жен…шен…, брен…кіт, різ…кий, Єлец…, Грін…ченко, серден…ко, чен...ця,  

п’ял…ця, долен…ка, мабут…, ніч…чю, ціпил…но. 

25 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                      (6 балів) 

      Верхівец… , бад…оріст… , студентс…кий, ослін…чик, Натал…ці, нян…чин, 

трат…те, вікон…ця, Ярин…чин, винос…ся, тонюсін…кий, донец…кий. 

26 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                         (6 балів) 

       Громадс…кіст…, перевір… , війс…ко, долен…ка, учител…ка, нян…ці, 

Івас…ка, возит… , морщ…ся, Гор…кий, Хар…ків, рибал…ці. 

27 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак. (6 балів) 

 Парас…чин, дитин…ці, людс…кий, нен…чин, перевір… , читаєш… , рибал…ці, 

чотир…ма, біл…ший, смієт…ся, тон…ший, барабан…щик.   

28 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                        (6 балів) 

        Л…ох, с…огодні, міл…йон, л…отчик, кан…йон, с…орбати, Мурав…йов, 

с…омга, біл…йон, подз…обаний, змагаєш…ся, бібліотекар...   .  

 



29 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                       (6 балів) 

       Рибал…чин, громадянс…тво, мен…ший, кін…ця, стат…тя, календар… , 

сім…сот, різ…бяр, сміют…ся, чес…тю, черешен…ці, мовлен…ня.  

30 

4. Вставте, де потрібно, м’який знак.                                                         (6 балів) 

    Розкіш… , плач… , Гор…кий, матін…чин, розпоряджен…ня, Юл…чин, рід-

нюсін…кий, сукупніс…тю, запізнююс… , сміливіс…тю, тон…ший, винос…ся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІСЬКИЙ  КОНКУРС 

НА  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ    

 ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ  ОРФОГРАФІЇ» 

(2011 - 2012 н.р.) 

Завдання для учнів 5-х класів 

1 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

    Гори (К, к)арпати, Леся (У, у)країнка, річка (Д, д)ніпро, собака (Б, б)ілий  

(Б, б)ім (Ч, ч)орне (В, в)ухо, (Д, д)ід (М, м)ороз, (Ч, ч)умацький  (Ш, ш)лях (астр. 

назва), озеро (С, с)вітязь, (О, о)деська область, (Х, х)арків, (К, к)расноокнянський 

район. 

2 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів) 

   (Б, б)іла (Ц, ц)ерква, (Х, х)арківщина, (В,в)інницька область, (Ч, ч)орне море, 

озеро (Б, б)айкал, (З, з)ахідна Україна, (Є, є)вропа, (С, с)получені (Ш, ш)тати 

 (А, а)мерики, курорти (П,п)івдня, казка (М, м)удра дівчина. 

3 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

   Народи (П, п)івночі, (П, п)івнічна Буковина, Верховна (Р,р)ада, (П, п)олтавська 

область, журнал (П, п)ізнайко, (К, к)онституція України, (Х, х)удожній  музей, 

(П, п)алац спорту, (Л,л)уцьк, (П, п)івденний вокзал. 

4 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

   Ісус (Х, х)ристос, (Д, д)ень (Н, н)незалежності України, День (П,п)еремоги,  

(С, с)офіївський собор, готель (Х, х)арків, (Ш, ш)евченкове слово, (А, а)ндрієві 

наміри, (Н, н)обелівська премія, (Ш,ш)евченківські балади, роман  (С, с)обор. 



5 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

      Медаль (М, м)атеринська слава, товариство (П, п)росвіта,  (В, в)ерсальський 

мир, (П, п)рикарпаття, літак (А, а)нтей, (Я, я)рослав  (М, м)удрий, (Д, д)амоклів 

меч, (П, п)пушкінські рукописи, поема (Е, е)неїда, цукерки (П, п)ташине молоко. 

6 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

(Ч, ч)ервона (Ш, ш)апочка,  (Г, г)нидко (кінь), (М, м)арко (В, в)овчок, (А, а)фіни, 

(Н, н)ародний артист, (А, а)нтонівка (село), орден (М, м)ати-героїня , (В, в)енера, 

фірма (В, в)іксер, (Х, х)мельниччина.  

7 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

  Володимир (В, в)еликий, (Г, г)рінченків словник, (Г, г)раф (Ш, ш)естопалов, 

комета (Г, г)аллея, (М, м)олочний (Ш, ш)лях,  (П, п)івнічний полюс,  (В, в)ін-

ниччина, (С, с)ивий (кінь), гори (А, а)льпи, (Л, л)ьвів. 

8 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

     Івано-(Ф, ф)ранківськ,  (Н, н)овий (Б, б)уг,  озеро (Б, б)іле,  гори (К, к)арпати,   

(З, з)айчик-(П, п)обігайчик, річка (Д, д)ніпро,  (П, п)ермська  затока, автомобіль 

(Т, т)аврія, печиво (С, с)толичне, (Л, л)ітинський район. 

9 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)             

 (В,в)овчик-(Б, б)ратик, (Д, д)ніпро-ріка, (К, к)урильські острови, річка (П, п)рут, 

(М, м)аріїні книжки,  (Ш, ш)евченківська премія,  (Ш, ш)евченківський стиль,  



(Г, г)ордіїв вузол, (К, к)иєво-(П, п)ечерська (Л,л)авра, (В, в)елика (В, в)едмедиця 

(астроном. назва). 

10 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

  Автомобіль (В, в)олга, (Н, н)овий рік, (З, з)олоті ворота, (М, м)осква-ріка, опе-

ра (З, з)апорожець за Дунаєм, (Д, д)алекий  (С, с)хід, (Л, л)иска (корова), (Б, б)ал-

канський півострів, (У, у)крінформ, напій (С, с)аяни.  

11 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

    Медаль (З, з)а відвагу, (Є, є)гипет, (В, в)олинська область, (Д, д)екларація прав 

людини, (П, п)резидент (У, у)країни,  (Н, н)овомлинівська сільрада, (С, с)ірко 

(собака), (А, а)ндріївська церква, (Л, л)ютнева революція, (Б, б)ерінгове море. 

12 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

      Газета (Л, л)ітературна Україна, (Б, б)азедова хвороба, (Б, б)іла (Ц, ц)ерква, 

(В, в)олодимир (В, в)еликий, (С, с)тародубський полк, (Т, т)унгуський метеорит, 

(С, с)трілка (собака),  сузір’я (В, в)еликого   (П, п)са,  (М, м)ихальчук,  авто –  

бус (І, і)карус. 

13 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

     (Л, л)іна (К, к)остенко,  Іван  (К, к)арпенко-(К, к)арий,  (Р, р)яба (корова),  

(К, к)ассіопея (астроном. назва), (П, п)івнічний (К, к)авказ, село (Л, л)юбче, річ-

ка (С, с)тир, вулиця (С, с)таровокзальна, проспект (К, к)осмонавтів, (М, м)узей 

українського мистецтва.       

14 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       



(10 балів) 

         Кіт (М, м)урзик, (А, а)ндромеда ( астроном. назва), (К, к)арпатські гори,      

 (У, у)горщина, (К, к)анівське водосховище, (Б, б)удинок учителя, (Д, д)есятинна 

церква, журнал (Д, д)ивослово,  літак (М, м)рія, (К, к)иївські вулиці. 

15 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

        Річка (Д, д)унай, (З, з)ахідна (У, у)країна, (Д, д)анія, (Б, б)іблія, напій  

 (С, с)вітязь, станція метро (З, з)олоті ворота, товариство (Г, г)ромада, наро- 

ди (З, з)ахідної Європи, (О, о)лена (П, п)чілка, (О, о)деська автострада.  

16 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

     (А, а)сканія-(Н, н)ова, (М, м)ала (корова),казка (Ч, ч)ервона (Ш, ш)апочка,  

(Г, г)осподь,  (П, п)салтир, роман (Х, х)мари, універмаг (У, у)країна, (П, п)ош-

това площа, річка (П, п)очайна, (М, м)икола (С, с)адовський.  

17 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

       Ресторан (Т, т)рипілля, (Н, н)аціональний медичний університет, (Є, є)ван-

геліє, (М, м)арія (З, з)аньковецька, (А, а)зовське море, собака (Ш, ш)арик, папу-

га  (Ч,ч)іко,(В, в)одолій (астроном. назва), притока (Л, л)ютиця, журнал (Д, д)ніп-

ро. 

18 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

  (П, п)олтавщина, (З, з)ахідна (У, у)країна, (М, м)ихайло (С, с)тарицький, (С, с)о-

фійський собор, (Н, н)наукова бібліотека АН України, станція метро (Х, х)ре-

щатик, (П, п)івденний берег (К, к)риму, (М, м)атір (Б, б)ожа, (Ч, ч)асослов, лі -

так (Ф, ф)антазія. 



19 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

  Курорти (П, п)івдня, (П, п)ерун, журнал (С, с)онечко, (Р, р)усанівський канал, 

(Д, д)онбас,  (П, п)салтир, (П, п)івнічний  (З, з)ахід, (З, з)ахідне  (П, п)олісся,  

(Т, т)елець (астроном. назва), (А, а)ндріївська церква. 

20 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

       Бог (З, з)евс,  санаторій  (Б, б)ерезовий  гай,  (А, а)рхімедова (С, с)ила,  річ – 

ка (Д, д)есна, (М, м)аксим (Р, р)ильський, вулиця (П, п)леханівська, (Б, б)іловезь-

ка  (П, п)уща,  (З, з)елена  (Н, н)неділя,  газета  (П, п)равда, папуга (Ч, ч)іко. 

21 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

    Селище (С, с)осниця, (Д, д)ень (З, з)нань, (П, п)олярна (З, з)ірка, (В, в)еликий 

(П, п)іст, газета (У, у)країна (М, м)олода, (С, с)емирічна війна, (К, к)оліївщина, 

(Д, д)екларація прав людини, (Г, г)ордіїв лист,  готель (К, к)иїв.  

22 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

   Вірш (С, с)мерть (О, о)лега, (Д, д)есятинна церква, (С, с)хідноєвропейська 

рівнина, (Г, г)ерой (У, у)країни, (К, к)отигорошко, (К, к)обзар (про Т.Г.Шевчен-

ка), (В, в)ербна (Н, н)еділя, газета (М, м)олодь України, (П, п)ерська затока, 

орден (П, п)ошани. 

23 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

(10 балів) 



   Орден (Н, н)езалежності, (Н, н)аталчин погляд, (С, с)ин (, б)Божий, (М, м)ур-

чик (кіт), (Б,б)лаговіщенська церква, кінотеатр (Р, р)одина, (Б, б)удинок (А,а)рхі-

тектора, (Р, р)еспубліка (Б, б)олгарія, (О, о)щадний (Б, б)анк України, санато – 

рій (Б, б)ерезовий рай. 

24 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів) 

   Данило (Г, г)алицький, (Н, н)обелівська премія, (Ф, ф)ранківські сонети, жур-

нал  (В, в)сесвіт, (М, м)акедонія,  орден  (К, к)нязя  (Я, я)рослава, (Р, р)енесанс,  

(В, в)еликдень, завод (П, п)рогрес, (М, м)авка (дійова особа). 

25 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

      (П, п)івденний (Б, б)уг,  (Г, г)олосіївський парк,  журнал (Д, д)ивослово,   

(К, к)иївська (Р, р)усь, (Р, р)іздво, (Є, є)вангеліє, (В, в)ерховна (Р, р)ада України, 

(П, п)рометеївський дух, (В, в)олодимирська гора, балада (Т, т)ополя. 

26 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

Свято (І, і)вана (К, к)упала, (М, м)ихайлівська дзвіниця, (Н, н)аціональна акаде-

мія наук України, (Д, д)есна, (В, в)асиль (С, с)имоненко, (Ф, ф)ранкові думки, 

журнал (В, в)сесвіт, (Т, т)рійця, (ООН),  фірма (Ф, ф)еєрія. 

27 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

    Село (С, с)таровірівка, вулиця (К, к)елецька, (Т, т)ихий океан, бог (Н, н)ептун, 

(К, к)айдашиха,  товариство (П, п)росвіта,  (П, п)резидент ( У, у)країни, кіно -

театр (М, м)ир, (П, п)алац (С, с)порту, кафе (К, к)олос. 

28 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       



                                                                                                                         (10 балів)  

   Кінотеатр (К, к)иївка (Р, р)усь, (К, к)раснодарський край,  (П. п)етропавлов-

ська фортеця, (Л, л)ьвівський краєзнавчий музей, (П, п)івденно-(З, з)ахідна за-

лізниця, (С, с)офіїні зошити, (В, в)’єтнам, (Д, д)ень (К, к)космонавтики, ка – 

фе (М, м)алятко, вірш (З, з)аповіт. 

29 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів) 

(О, о)лександр (О, о)лесь, (Ж, ж)итомир, твір (В, в)елика (Р, р)ідня, (Т, т)овари-

ство (Ш, ш)анувальників Т.Г.Шевченка, (Д, д)есна, (Б, б)іблія, (К, к)ривава неді-

ля, (К,к)нижкова палата, (А,а)кадемія (Н, н)аук України, об’єднання (П, п)рогрес.   

30 

5. Запишіть правильно власні назви. Якщо потрібно, то поставте лапки.                                                                                                                       

                                                                                                                         (10 балів)  

   Хліб (У, у)країнський, (Ч, ч)ернігівська область, цукерки (В, в)ечірній (К, к)иїв, 

(Ф, ф)ранція, (Б, б)орис (О, о)лійник, корова (З, з)ірка, (Д, д)ід  (М, м)ороз, 

(С, с)ин  (Б, б)ожий, (П, п)ерунів  гнів,(Б, б)алканські країни.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


