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Варіант 1 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…захисний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, 

…фотографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, …цідити, 

…хитрувати, …платити, бе…межний, ро…сердитись, …хопити, …бити, 

…копати, бе…турботний, …єднати, ро…цвітає, …різати. 

 

Варіант 2 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…писати, …сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, бе…платно, 

ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, …пад, не…проста, 

…кинути, …клад, . 

…пад, …ковзко, ро…тин, …підлоба, …стань. 

 

 

Варіант 3 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, …писати, 

бе…платний, …робити, ро…стелити, …шити, …казати, ро…казати, 

…ховатися, бе…захисний, ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, 

вро…сип, …формувати, …тискач, …чепити.  

 

Варіант 4 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…захисний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, 

…прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, …пад, не…проста, 

ро…стелити, …шити, …казати, ро…казати, …ховатися, …питати, 

...формувати, пр...краса, бе...змінно.  

 

Варіант 5 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 



Бе...корисно, ...формувати, бе...змінно, ро... танути, ...кидач, ро...писка, 

...класти, ...пакувати, бе... шумний, бе...мірний, ...добути, ...чорніти, …цідити, 

…хитрувати, ро…важити, …класти, …рубати, …торгувати, …пекти, 

ро…морити. 

 

Варіант 6 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

…бити, …копати, бе…турботний, бе…захисний, ро…доріжжя, 

…хвилювати, …дерти, …гнути, …фотографувати, ро…кішний, …пхнути, 

бе…страшний, …цідити, …хитрувати, …платити, бе…межний, 

ро…сердитись, …хопити, …єднати, ро…цвітає, …різати,  

 

Варіант 7 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…захисний, …хитрувати, …платити, бе…межний, ро…сердитись, 

…хопити, …бити, …копати, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, 

…фотографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, 

…цідити,бе…турботний, …єднати, ро…цвітає, …різати,  

 

 

Варіант 8 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…захисний, бе…турботний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, 

…гнути, …фотографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, …цідити, 

…хитрувати, …платити, бе…межний, ро…сердитись, …хопити, …бити, 

…копати, …єднати, ро…цвітає, …різати,  

 

 

Варіант 9 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…захисний, …копати, бе…турботний, …єднати, ро…доріжжя, 

…хвилювати, …дерти, …гнути, …фотографувати, …хитрувати, …платити, 

бе…межний, ро…сердитись, …хопити, …бити, ро…кішний, …пхнути, 

бе…страшний, …цідити, ро…цвітає, …різати,  

  

 

Варіант 10 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…сердитись, …хопити, …бити, …копати, бе…турботний, 

бе…захисний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, 



…фотографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, …цідити, 

…хитрувати, …платити, бе…межний, …єднати, ро…цвітає, …різати,  

 

 

Варіант 11 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…писати, ро…пис, …цементувати, ро…чин, …сохнути, бе…платно, 

ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, бе…лад, ро…пад, 

не…проста, …кинути, …клад, .…ковзко, ро…тин, …підлоба, …стань. 

 

 

Варіант 12 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…тин, ро…писати, …сохнути, ро…пис, …пад, …ковзко, …підлоба, 

…стань, …цементувати, ро…чин, бе…платно, ро…тин, …прожогу, 

бе…крилість, …ковзко, ро…кис, бе…лад, не…проста, …кинути, …клад. 

 

 

Варіант 13 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

…прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, бе…лад, не…проста, 

…кинути, …клад, ро…писати, …сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, 

бе…платно, ро…тин, …пад, …ковзко, ро…тин, …підлоба, …стань. 

 

 

Варіант 14 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…пад, …ковзко, ро…тин, …підлоба, …стань, ро…писати, 

…сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, бе…платно, ро…тин, 

…прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, бе…лад, не…проста, …кинути, 

…клад. 

 

 

Варіант 15 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…писати, …сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, бе…платно, 

ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, …пад, не…проста, 

…кинути, …клад, бе…лад, …ковзко, ро…тин, …підлоба, …стань. 

 

. 



 

Варіант 16 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Не…проста, …кинути, …клад, …пад, …ковзко, ро…тин, …підлоба, 

…стань, ро…писати, …сохнути, ро…пис, …цементувати, ро…чин, 

бе…платно, ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, бе…лад.  

2. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні звуки. З 

одним з них складіть речення. 

 Квітка, кликати, плакати, чех, рука, їздити, любити, берег, увага, 

Запоріжжя 

 

 

Варіант 17 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…смертний, бе…збройний, …писати, бе…платний, …робити, 

ро…стелити, …шити, ро…кричатися, ро…бити,…казати, ро…казати, 

…ховатися, бе…захисний, ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, 

вро…сип, …формувати, …тискач, …чепити.  

 

 

Варіант 18 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

…робити, ро…стелити, …шити, …казати, ро…казати, …ховатися, 

бе…захисний, бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, 

…писати, бе…платний, ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, 

вро…сип, …формувати, …тискач, …чепити.  

 

Варіант 19 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, вро…сип, …формувати, 

…тискач, …чепити, бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, 

…писати, бе…платний, …робити, ро…стелити, …шити, …казати, 

ро…казати, …ховатися, бе…захисний,  

 

 

Варіант 20 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, бе…смертний, 

ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, …писати, бе…платний, …робити, , 



…казати, ро…казати, …ховатися, ро…стелити, …шити бе…захисний, 

вро…сип, …формувати, …тискач, …чепити.  

 

 

Варіант 21 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…казати, …ховатися, бе…захисний, бе…смертний, ро…кричатися, 

ро…бити, бе…збройний, …писати, …шити, …казати, ро…пустити, 

…фотографувати, ро…питати, вро…сип, …формувати, …тискач, 

бе…платний, …робити, ро…стелити,…чепити.  

 

 

Варіант 22 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…збройний, …писати, бе…платний, бе…смертний, …тискач, 

…чепити, ро…кричатися, ро…бити, …робити, ро…стелити, …шити, 

…казати, ро…казати, …ховатися, бе…захисний, ро…пустити, 

…фотографувати, ро…питати, вро…сип, …формувати. 

 

 

Варіант 23 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…морити, бе... шумний, бе...мірний, ...добути, ...чорніти,бе...корисно, 

...формувати, бе...змінно, ро... танути, ...кидач, ро...писка, ...класти, 

...пакувати, …цідити, …хитрувати, ро…важити, …класти, …рубати, 

…торгувати, …пекти. 

 

Варіант 24 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро...добути, ...чорніти, …цідити, …хитрувати, ро…важити, …класти, 

…рубати, …торгувати, …пекти, ро…морити, бе...корисно, ...формувати, 

бе...змінно, ро... танути, ...кидач, ро...писка, ...класти, ...пакувати, бе... 

шумний, бе...мірний. 

 

 

Варіант 25 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе... шумний, бе...мірний, ...добути, ...чорніти, …цідити, …хитрувати, 

бе...корисно, ...формувати, бе...змінно, ро... танути, ...кидач, ро…важити, 



…класти, …рубати, …торгувати, ро...писка, ...класти, ...пакувати, …пекти, 

ро…морити. 

 

 

Варіант 26 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро...писка, ...класти, бе...корисно, ...формувати, бе...змінно, ро... танути, 

ро…важити, …класти, …рубати, …торгувати, …пекти, ро…морити, ...кидач, 

...пакувати, бе... шумний, бе...мірний, ...добути, ...чорніти, …цідити, 

…хитрувати. 

 

 

Варіант 27 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

 …характеризувати, ро…танути, бе…смертний, …шити, бе…збройний, 

бе…цінний, ро…малювати, …фотографувати, бе…мірно, …ховати, 

бе…ініціативний, …казати, ро…питати, …хибити, …жарити, ро…пакувати, 

…їхати, ро…рубати, …відати, не…покій. 

 

Варіант 28 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Ро…питати, …хибити, …жарити, ро…пакувати, …їхати, ро…рубати, 

ро…морити, бе...корисно, ...формувати, бе...змінно, ро... танути, ро…стелити, 

…шити бе…захисний, вро…сип, …формувати, …тискач, …чепити, 

ро…бити, бе…збройний.  

 

Варіант 29 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

Бе…ініціативний, …казати, ро…питати, …хибити, …жарити, 

ро…пакувати, …їхати, ро…рубати, …відати, не…покій, …формувати, 

…тискач, …чепити, ро…бити, бе…збройний, бе... шумний, бе...мірний, 

...добути, ...чорніти, …цідити, …хитрувати. 

 

 

Варіант 30 

1. Перепишіть слова і вставте пропущені букви. Виділіть префікси 

у словах. 

…питати, ро…ламати, …чистити, ро…сунути, …шитий, …дути, 

…гортати, ро…дача, …палення, …котити, ро…тягнутий, бе…формений, 

…чесати, …творіння, …цідити, …хитрувати, …важування, ро…дум, 

ро…класти, …рубати 



Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

" Майстер української орфографії " 

2011-2012 н.р. 

Завдання для учнів 6-7 класів 

 

 

Варіант 1 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

 
В..язка, п..ятиразовий, м..ятний, п..ядь, риб..ячий, борот..ба, ют ..ятковий, 
верф..ю, цв..ях, черв..як, підгір..я, зор..я, бур..як, різ..бяр, дзв..якнути, бур..ян, 
р..яса, без..якірний, роз..ємний, під..їхати, пів..яблука, ад..ютант,  
 

Варіант2 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
 
В..янути, п..ятдесят, дон..ці, в..ється, м..ячик, рум..яний,  ін..ший,  

моркв..яний, р..ябіти, медвяний, торф..яний, дз..об, сузір..я, гар..ячий, 

р..ясно, бояз..кий, без..язикий, роз..ярілий, з..явитися, пан..європейський, 

піс..ня, міл..ярд, пів..ящика, голівон..ка, ін..єкція.  

 

Варіант3 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

В..янути, п..ятдесят, дон..ці, прос..ба, л..он,  рум..яний,  ін..ший,  

моркв..яний, р..ябіти, медвяний, торф..яний, дз..об, сузір..я, гар..ячий, 

р..ясно, бояз..кий, без..язикий, з..явитися, пан..європейський, голівон..ка, 

ін..єкція, ф..юзеляж, кар..єра. 

 

Варіант4 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
П..ятилітній, матір..ю, р..ясно, з..їзд, різ..бяр, бояз..кий, кр..якати, 
р..ядовий, кров.., р..ятівник, голівон..ка,  роз..яснений, між..ярусний, 
Х..юстон, п..юпітр, рум..яний,  ін..ший,  моркв..яний, р..ябіти, дз..об, 
сузір..я. 
 

 

Варіант5 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
Солов..ї, м..язистий, ден.., В..ячеслав, рум..янець, серп..янковий, 
духм..яний, присв..ята, подвір..я, р..яд, р..юкзак, роз..ятрений, від..їжджати, 



тонесенький, двох..ярусний, миш..як, без..якірний, б..юро, ад..ютант, 
валер..янка, кіл..це, В..єтнам. 
 

Варіант6 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
Памороз.., кров.., м..язистий бат..ко, молот..ба, тр..ох, д..оготь, вуз..кий, 
Черкас..кий, хвац..ко, по-батьківс..кому, різ..кий, об..єднати, Ната..ці, пісен.., 
голівон..ці; робит..ся, сяд..те, секретар.., уманс..кий, , т..мяний, магістрал... 
 

Варіант 7 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Зав..язь, віс.., степ.., п..єдестал, пис..мо, Мар..яна,т..охкати, близ..кість, 

донец..кий, людс..кість, по-француз..ки, в'яз..ий, ручен..ка, в..ється, м..ячик,  

ф..юзеляж, кар..єра. 
 Їдал..ня, бажан.., жмен..ці, відносять..ся, винос..те. 
 

 

Варіант 8 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

 
Бар..єр, б..язь, памороз.., прем..єра, п..юре, к..ювет, пів..ящика, роз..ярілий, 
школяр.., Х..юстон, освітянс..кий, промін..чик, бу..йон, джерел..це, Рафаел... 
б..ю, М..ясниці, п..єса, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, 
 
 

Варіант 9 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Любов..ю, моркв..яний, л..отчик,  міжгір..я, мавп..ячий, в..їдливий, 

об..єднання, пів..яблука, медал..йон, надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, п..ятеро, 

пул..с, віз..міть, в..ється, м..ячик,  ф..юзеляж, кар..єра, м..язистий, ден… 

 

Варіант 10 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Х..юстон, освітянс..кий, промін..чик, бу..йон, л..отчик,  міжгір..я, мавп..ячий, 

в..їдливий, об..єднання, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, 

щіл..ний, слиз..ко, кучер..явий, суб..єкт, 

 

 

Варіант 11 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Різ..бяр, дзв..якнути, бур..ян, р..яса, без..якірний, роз..ємний, під..їхати, 

пів..яблука, ад..ютант, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, 



щіл..ний, слиз..ко, кучер..явий, суб..єкт, м..ячик,  ф..юзеляж, кар..єра, 

м..язистий, ден… 

 

Варіант 12 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
Х..юстон, освітянс..кий, промін..чик, бу..йон, джерел..це, Рафаел... б..ю, 
М..ясниці, п..єса, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, надвечір..я, 
роз..їзд, порт..єра, п..ятеро, пул..с, віз..міть, в..ється, ф..юзеляж, кар..єра, 
 

Варіант 13 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
Дон..ці, прос..ба, л..он,  рум..яний,  ін..ший,  моркв..яний, р..ябіти, 
медал..йон, надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, роз..ятрений, від..їжджати, 
тонесенький, двох..ярусний, миш..як, без..якірний, б..юро, ад..ютант, 
валер..янка, кіл..це, В..єтнам. 
 

Варіант 14 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
Дз..об, сузір..я, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, промін..чик, бу..йон, джерел..це, 
Рафаел... без..язикий, роз..ярілий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, надвечір..я, 
роз..їзд, в..ється, ф..юзеляж, кар..єра, дзв..якнути, бур..ян, р..яса, без..якір-
ний. 
 

Варіант 15 

2.Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, В..єтнам, 

сурм..яний, св..ято, миш..як, без..якірний, пул..с, віз..міть, в..ється, 

ф..юзеляж, кар..єра, суб..єкт, м..ячик,  ф..юзеляж, кар..єра, м..язистий, 

ден…, л..отчик. 

 

Варіант 16 

2.  Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 
М..ятний, п..ядь, риб..ячий, борот..ба, пул..с, віз..міть, роз..ярілий, 
солом..яний, ін..ший,  моркв..яний, р..ябіти, медал..йон, віз..міть, в..ється, 
ф..юзеляж, кар..єра, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, щіл..ний, 
слиз..ко. 
 

 

Варіант 17 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Любов..ю, моркв..яний, солом..яний, сурм..яний, св..ято, щіл..ний, слиз..ко, 

м..ячик,  ф..юзеляж, кар..єра, м..язистий, ден…, л..отчик, надвечір..я, 

роз..їзд, порт..єра, роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, 

надвечір..я. 



 

Варіант 18 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Сурм..яний, св..ято, надвечір..я, роз..їзд, в..ється, ф..юзеляж, кар..єра, 

р..ябіти, медал..йон, віз..міть, солом..яний, сурм..яний, св..ято, м..язистий, 

ден…, л..отчик, надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий. 

 

Варіант 19 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Різ..бяр, дзв..якнути, бур..ян, р..яса, без..якірний, роз..ємний, під..їхати, 

пів..яблука, ад..ютант, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, п..ятиразовий, 

м..ятний, п..ядь, риб..ячий, борот..ба, св..ятковий, верф..ю, цв..ях, черв..як, 

підгір..я. 

 

Варіант 20 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Ад..ютант, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, п..ятиразовий, м..ятний, 

п..ядь, роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, 

св..ятковий, верф..ю, цв..ях, черв..як, підгір..я, ф..юзеляж, кар..єра, 

м..язистий, ден…, л..отчик. 

 

 

Варіант 21 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Миш..як, без..якірний, б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, В..єтнам, 

черв..як, підгір..я, ф..юзеляж, кар..єра, м..язистий, ден…, л..отчик, 

п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, п..ятиразовий, м..ятний, п..ядь, 

щіл..ний, слиз..ко. 
 

Варіант 22 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Медвяний, торф..яний, дз..об, сузір..я, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, 

без..язикий, роз..ярілий, кар..єра, м..язистий, ден…, л..отчик, п..ятнадцятий, 

солом..яний, сурм..яний, роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, 

надвечір..я, св..ятковий, верф..ю, цв..ях. 

 

Варіант 23 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 



Солом..яний, ін..ший,  роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, 

надвечір..я, , б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, черв..як, підгір..я, 

л..отчик, п..ядь, риб..ячий, борот..ба, пул..с, віз..міть, роз..ярілий, ф..юзеляж, 

кар..єра. 
 

 

Варіант 24 

     2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Ад..ютант, п..ятнадцятий, солом..яний, сурм..яний, п..ятиразовий, м..ятний, 

п..ядь, ін..ший,  роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, 

ф..юзеляж, кар..єра, солом..яний, сурм..яний, св..ято, щіл..ний, слиз..ко , 

л..отчик, п..ядь. 

 

Варіант 25 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Ад..ютант, віз..міть, солом..яний, сурм..яний, св..ято, м..язистий, ден…, 

л..отчик, надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, 

роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, кар..єра, 

м..язистий, ден… 

 

Варіант 26 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, В..єтнам, 

сурм..яний, тонесенький, св..ято, надвечір..я, кар..єра, м..язистий, ден…, 

роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, ф..юзеляж, 

кар..єра. 

 

Варіант 27 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Миш..як, без..якірний, б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, В..єтнам, 

черв..як, підгір..я, порт..єра, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, роз..ятрений, 

від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, кар..єра, м..язистий, ден…, 

п..ядь. 

 

Варіант 28 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Солом..яний, ін..ший,  роз..ятрений, від..їжджати, тонесенький, св..ято, 

надвечір..я, , б..юро, ад..ютант, валер..янка, кіл..це, черв..як, підгір..я, 

л..отчик, п..ядь, риб..ячий, солом..яний, сурм..яний, св..ято, щіл..ний, 

слиз..ко , л..отчик, п..ядь. 



 

Варіант 29 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Любов..ю, моркв..яний, солом..яний, сурм..яний, св..ято, щіл..ний, слиз..ко, 

м..ячик,  ф..юзеляж, валер..янка, кар..єра, м..язистий, ден…, л..отчик, 

надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, надвечір..я, слиз..ко , л..отчик, п..ядь. 

 

Варіант30 

2. Замість крапок поставте потрібну букву чи знак. Із двома 

словами складіть речення. 

Надвечір..я, роз..їзд, порт..єра, гар..ячий, р..ясно, бояз..кий, роз..ятрений, 

від..їжджати, тонесенький, св..ято, надвечір..я, кар..єра, м..язистий, ден…, 

ф..юзеляж, валер..янка, кар..єра, м..язистий, ден…, л..отчик, б..юро, 

ад..ютант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

" Майстер української орфографії " 

2011-2012 н.р. 

Завдання для учнів 6-7 класів 

Варіант 1 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Квітка, рука, їздити, любити, берег, увага, кликати, плакати, чех, 

Запоріжжя. 

 

Варіант 2 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Убогий, козак, платити, плакати,простити, Волноваха, рік, Калуга, 

нога, птах. 

 

Варіант 3 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Дрогобич, подруга, увага, кликати, любити, догодити, сніг, молоко, 

звук, зрадити. 

 

Варіант 4 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Хотіти, Збараж, Прилуки, вузький, бурлака, чумак, ліпити, летіти, 

чистити, пух. 

 

Варіант 5 

 3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, сидіти, увага, молоко, 

сікти. 

 

Варіант 6 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Жінка, плач, ставити, могти, друг, смак, сікти, запах, дорога, бігти. 

 

Варіант 7 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 



 Сестричка, дорога, побігти, тріскати, плакати, пшениця, ріг, дух, 

зашморг, лизати. 

 

Варіант 8 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Чесати, брехати, хлопець, вовк, ворог, любити, муха, бік, барліг, різати. 

 

Варіант 9 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Щука, берегти, сидіти,  чесати горіх, ніжка, ходити, зламати, могти, 

викладач. 

 

Варіант 10 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Пух, щука, берег, сидіти, їздити, казати, математика, кріпак, ліпити, 

мовити. 

 

Варіант 11 

 3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Хмаринка, дорога, замок, котити, пекти, ріг, вухо, язик, мовити, писати. 

 

Варіант 12 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Хазяйка, стерегти, Рига, товариш, Ладога, вереск, вік, пшениця, хотіти. 

 

 

Варіант 13 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Зрадити, торік, одиниця, ранок, Кременчук, схопити, носити, смуга, 

вухо. 

 

Варіант 14 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Подяка, сваха, невістка, сидіти, писати, мостити, сніг, птах, ліпити, 

сікти. 

 

Варіант 15 



3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Крига, вчителька, плакати, їздити, любити, гусениця, фонетика, робити, 

турок, бережок. 

 

Варіант 16 

 3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Квітка, кликати, плакати, чех, рука, їздити, любити, берег, увага, 

Запоріжжя. 

 

Варіант 17 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Волноваха, рік, Калуга, нога, птах, убогий, козак, платити, 

плакати,простити. 

 

Варіант 18 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Дрогобич, увага, кликати, подруга, любити, сніг, молоко, догодити, 

звук, зрадити. 

 

Варіант 19 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Збараж, Хотіти, Прилуки, летіти, вузький, бурлака, чумак, ліпити, 

чистити, пух. 

 

Варіант 20 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Запоріжжя, квітка, кликати, плакати, чех, рука, їздити, любити, берег, 

увага. 

 

Варіант 21 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Рухатися, літати, чистити, крик, юнак, сидіти, молоко, Буг, Париж, 

вухо. 

 

Варіант 22 

3.  Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 



Чесати, брехати, хлопець, вовк, ворог, сидіти, молоко, Буг, Париж, 

вухо. 

 

Варіант 23 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Квітка, кликати, плакати, чех, рука, сніг, молоко, догодити, звук, 

зрадити. 

 

Варіант 24 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Буг, Париж, вухо, летіти, вузький, бурлака, чумак, ліпити, 

чистити, пух. 

 

Варіант 25 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Сніг, берег, їздити, птах, увага, подруга, пух, кликати, латиш, ловити. 

 

Варіант 26 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Сидіти, рух, літати, чистити, крик, Буг, Запоріжжя, жінка, просити, 

носити. 

 

Варіант 27 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Казати, Овруч, книга, вушко, уважний, робити, радити, наголос, 

крутити, зламати. 

 

Варіант 28 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Пропуск, виїзд, юнак, козаче, увага, подруга, пух, кликати, латиш, 

ловити. 

Варіант 29 

3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

Кременчук, зрадити, торік, одиниця, ранок, схопити, носити, смуга, 

вухо. 

 

Варіант 30 



3. Доберіть спільнокореневі слова, щоб чергувалися приголосні 

звуки. З одним з них складіть речення. 

 Ріг, вухо, язик, мовити, писати, хмаринка, дорога, замок, котити, пекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

" Майстер української орфографії " 

2011-2012 н.р. 

Завдання для учнів 6-7 класів 

Варіант 1 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини  
Мідь, височінь, заметіль, любов, мить, кіновар, подорож, пригорщ, 

гостинність, рідкість, 

 

Варіант 2 

4.Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 

 Сіль, хоробрість, лють,  розповідь, верф, Об, Руф, повість,  смерть,  

ненависть,  

 

Варіант 3 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 
Молодість, кров, суміш, артіль, цвіль, річ, блакить, снасть, скатерть, 

нить, 

 

Варіант 4 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 
 Радість, мати, повість, молодь, ніч, каніфоль, щедрість, людяність, 

незламність, наполегливість 

 

Варіант 5  

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини  
Піч, рись, сталь, користь, кмітливість, повінь, бідність, скнарість, якість, 

недбалість,  

 

Варіант 6 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 

Пекучість, шаль, Рось, Прип’ять , Волинь, печаль, пристрасть, 

швидкість, далечінь,  віддаль 

 

Варіант 7 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 
 Паморозь, папороть, зелень, синь, тінь, сміливість, розповідь, медаль, 

гуаш, туш, 

 

Варіант  8 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини 



 Ртуть, ніжність, хитрість, мораль, гордість  безсмертя, любов, 

скромність, пам'ять, тінь   

 

Варіант 9 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Харч, гордість, відсутність, пам’ять, ефективність, галузь, якість, далечінь, 

творчість, сіль, жовч, сучасність 

 

 

Варіант 10 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Можливість, вісь, біль, Умань, нехворощ, Керч, продуктивність, зустріч, 

подорож, харч 

 

Варіант 11 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Річ, блакить, снасть, скатерть, нить, далечінь, творчість, сіль, жовч, 

сучасність. 

 

Варіант 12 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Галузь, якість, далечінь, творчість, сіль, жовч, сучасність, мідь, височінь, 

заметіль. 

 

Варіант 13 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Ртуть, ніжність, хитрість, мораль, нехворощ, Керч, продуктивність, зустріч, 

подорож, харч. 

 

Варіант 14 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Зелень, синь, тінь, сміливість, розповідь, медаль, Руф, повість,  смерть,  

ненависть.  

 

 

Варіант 15 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Щедрість, людяність, незламність, наполегливість, паморозь, папороть, 

зелень, синь, тінь, мати. 

 

 

Варіант 16 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Прип’ять , Волинь, печаль, пристрасть, швидкість, молодість, кров, суміш, 

Об, медаль. 



 

Варіант 17 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Повість, молодь, ніч, каніфоль, щедрість, людяність, ртуть, ніжність, 

хитрість, мораль. 

 

Варіант 18 

 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Паморозь, ртуть, зелень, хитрість, тінь, розповідь, гуаш, туш, любов, 

ніжність. 

 

Варіант 19 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Папороть, синь, сміливість, гордість,  медаль, скромність, пам'ять, тінь, 

мораль, безсмертя 

 

 

Варіант 20 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Можливість, вісь, Умань, нехворощ, Керч, продуктивність,зустріч, подорож, 

харч, гордість 

 

Варіант 21 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Відсутність, пам’ять, ефективність, галузь, якість, далечінь, творчість, сіль, 

жовч, сучасність. 

 

Варіант 22 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Подорож, пригорщ, гостинність, рідкість, верф, Об, Руф, повість,  

смерть,  ненависть.  

 

Варіант 23 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Керч, продуктивність, зустріч, подорож, харч, хитрість, мораль, гордість,  

безсмертя, кров. 

 

 

Варіант 24 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Творчість, сіль, жовч, сучасність, молодь, пристрасть, любов, занедбаність,  

постать, мати 

 

 



Варіант 25 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

кмітливість, повінь, бідність, скнарість, якість, можливість, вісь, Умань, 

нехворощ, Керч 

 

Варіант 26 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Ніч, каніфоль, щедрість, людяність, ртуть, гордість,  медаль, верф, пам'ять, 

лють 

 

Варіант 27 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Зустріч, подорож, галузь, якість, далечінь, творчість, сіль, любов, сучасність, 

молодь. 

 

 

Варіант 28 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Пристрасть, любов, занедбаність, ртуть, ніжність, хитрість, мораль, ніч, 

Умань, Волинь 

 

Варіант 29 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Матір, любов, подорож, сучасність, мораль, міць, сіть, людяність, далечінь, 

віддаль    

 

Варіант 30 

4. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках 

Печаль, мить, тінь, безсмертя, кров, мудрість, скромність, сталь, Прип’ять, 

зелень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

" Майстер української орфографії " 

2011-2012 н.р. 

Завдання для учнів 6-7 класів 

 

 

Варіант 1 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

Атлант..да, ..нженер, орх..дея, к..парис, м..моза, ..нтелект, з..гзаг, с..гнал, 

Ваш..нгтон, ж..лет, рад..ус, металург..я, кор..фей, ф..алка, Флор..да, 

велос..пед, електр..ка, Ват..кан, рад..о, ..нтерес. 

 

Варіант 2 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

Антракт..ка, колібр.., ц..ркуль, пон.., ш..фон, Кр..т, Мавр..танія, Пар..ж, 

аргент..нець, Євпатор..я, електр..ка, ..люзія, шпр..ц, маг..страль, Сев..лья, 

р..тм, мат..ола, Алж..р, Ч..лі, ..дея.  

 

 

Варіант  3 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 
Мадр..д, С..дней, с..лует, каз..но, пенальт.., Мадр..д, Сканд..навія, ..нтерв’ю, 

Швейцар..я, Гренланд..я, Філ..ппіни,  апельс..н, бенз..н, мат..матика, 

гербар..й, С..рія, Єг..пет, Т..бет, ..кона, такс..  

 

Варіант4 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Аркт..ка, інст..тут, боржом.., б..знес, к..лограм, Астр..д Л..ндгрен, серв..с, 

ц..фра, дж..нси, ч..чероне, сер..ал, корекц..я, т..тан, ..люстрація, Лейпц..г, 

п..нгвін, фін..ш, д..ректор, Р..м. 

 

 

Варіант 5 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Д..алог, Мекс..ка, ..нспектор, арм..я, брати Гр..мм, Дені Д..дро, Нагасак.., 

регб.., Р..га, д..скета, Велл..нгтон, ід..лія, д..ригент, л..монний, д..зель, Н..л, 

академ..к, ш..фер, л..нгвістичний, евр..ка. 

 

Варіант 6 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 



Ц..трина, пенс..онер, ж..рафа, н..кель, ..нструмент, Цюр..х, ц..ркуль, пон.., 

ш..фон, б..знес, к..лограм, Лейпц..г, Нагасак.., бенз..н, през..дія. 

 Аргент..на, рад..ус, Браз..лія, С..цилія, ..нвестор. 

 

 

Варіант 7 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Ст..ль, бенз..н, през..дія, рад..ус, д..єта, ц..стерна, текст..ль, Алж..р, в..брація, 

академ..к, ру..на, с..лует, ..нкубатор, бр..гада, граф..к, Палест..на, ф..олетовий, 

інст..нкт, Н..л, зомб..  

 

 

Варіант 8 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

К..лограм, м..тинг, в..зит, фонет..ка, реж..м, орфограф..я, арх..в, х..рург, 

д..плом, Вінн..пег, республ..ка, проза..к, л..нгвістика, Мавр..танія, Пар..ж, 

кол..брі л..тература, математ..ка, през..дент, сп..ктр.  

 

 

Варіант 9 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Сп..кер, металург..я, кор..фей, велос..пед, с..мпатія, ас..метрія, ц..ферблат, 

в..кінг, б..лет, ц..клон, в..траж, в..мпел, г..гант, ф..рма електр..ка, граф..ка, 

ф..нанси, арх...в, с..мпатія, харакір.. 

 

 

Варіант 10 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

Глад..олус, аплод..сменти, інтонац..я, Ват..кан, рад..о, ..нтерес, тр..умф, 

Редьярд К..плінг, д..ректор, л..мон, ш..нель, през..дент, Інд..я, ..нструкція, 

артер..я, ген..альний, кл..єнт, д..ригент, аргент..нець, Балт..ка. 

 

 

Варіант11 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

Астр..д Л..ндгрен, серв..с, ц..фра, дж..нси, ч..чероне, ід..лія, соц..ологія, 

Грец..я, Цюр..х, ц..стерна, поз..ція, метод..ка, С..ракузи, к..парис, єг..петський 

сер..ал, корекц..я, т..тан, ..люстрація, 

 

Варіант 12 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 



Т..бет, ..люзія, ауд..єнція, Гава.., Антракт..ка, Корс..ка, Вірдж..нія, Р..о-де-

Жанейро, кл..єнт, Ад..с-Абеба, к..лограм, м..тинг, в..зит, фонет..ка, реж..м, 

орфограф..я, арх..в, х..рург, д..плом, Вінн..пег, республ..ка,   

 

 

Варіант 13 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Корд..льєри, ..ндекс, д..ригент, Велл..нгтон, Сан-Франц..ско, Цюр..х, 

в..ньєтка, рад..й, л..мон, ш..нель, Афр..ка, Йоркш..р, ..нжир, Місс..сіпі, 

Пак..стан, р..ф, Сард..нія, С..рія д..намо, ст..мул 

 

 

Варіант 14 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Такс.., Гал..лей, ..нтеграл, Пар..ж, г..потеза, ш..рма, ..мідж, Ч..каго, Австр..я, 

Палест..на, Антракт..ка, в..ньєтка, рад..й, Корс..ка, л..мон, ш..нель, акс..ома, 

революц..йний, попур.., Адр..атика 

 

 

Варіант 15 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Л..ссінг, гор..зонт, попур.., Адр..атика, Ка..р, С..цилія, Росс..ні, Л..нкольн, 

Балт..ка, демократ..я, арх..в, х..рург, д..плом, Вінн..пег, республ..ка, проза..к, 

л..нгвістика, Мавр..танія, Пар..ж, кол..брі.  

 

 

Варіант 16 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Мадр..д, Сканд..навія, ..нтерв’ю, Швейцар..я, Гренланд..я, Філ..ппіни,  

апельс..н, бенз..н, мат..матика, гербар..й, глад..олус, аплод..сменти, інтонац..я, 

Ват..кан, рад..о, ..нтерес, тр..умф, Редьярд К..плінг, д..ректор, л..мон, 

 

 

Варіант 17 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Д..ректор, л..мон, ш..нель, през..дент, Інд..я, ..нструкція, артер..я, ген..альний, 

кл..єнт, д..ригент, к..лограм, м..тинг, в..зит, фонет..ка, реж..м, орфограф..я, 

арх..в, х..рург, д..плом, Вінн..пег, 

 

 

Варіант18 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 



Акс..ома, фабр..ка, ауд..єнція, ф..алка, Флор..да. хім..я, п..лот, лог..чний, к..но, 

Вел..кобритан..я, Афр..ка, Йоркш..р, ..нжир, Місс..сіпі, Пак..стан, р..ф, 

Сард..нія, С..рія д..намо, ст..мул. 

 

 

Варіант 19 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Арх..в, х..рург, д..плом, Вінн..пег, республ..ка, проза..к, л..нгвістика, 

Мавр..танія, Пар..ж, кол..брі, ц..трина, пенс..онер, ж..рафа, н..кель, 

..нструмент, Цюр..х, ц..ркуль, пон.., ш..фон, б..знес, к..лограм  

 

 

Варіант 20 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Текст..ль, Алж..р, в..брація, академ..к, ру..на, с..лует, ..нкубатор, бр..гада, 

граф..к, Палест..на, Мадр..д, Сканд..навія, ..нтерв’ю, Швейцар..я, Гренланд..я, 

Філ..ппіни,  апельс..н, бенз..н, мат..матика, гербар..й. 

 

 

 

Варіант 21 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Афр..ка, Йоркш..р, ..нжир, Місс..сіпі, Пак..стан, р..ф, Сард..нія, С..рія д..намо, 

ст..мул, Аркт..ка, інст..тут, боржом.., б..знес, Астр..д Л..ндгрен, серв..с, 

ц..фра, дж..нси, ч..чероне 

 

 

Варіант 22 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Кр..т, Мавр..танія, Пар..ж, аргент..нець, Євпатор..я, електр..ка, ..люзія, шпр..ц, 

маг..страль, Сев..лья, Атлант..да, ..нженер, орх..дея, к..парис, м..моза, 

..нтелект, з..гзаг, с..гнал, Ваш..нгтон, ж..лет. 

 

 

 Варіант 23 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Ід..лія, соц..ологія, Грец..я, Цюр..х, ц..стерна, поз..ція, ст..ль, бенз..н, през..дія, 

рад..ус, д..єта, ц..стерна, текст..ль, Алж..р, в..брація, академ..к, метод..ка, 

С..ракузи, к..парис, єг..петський.  

 

 

 

 

 

 



Варіант 24 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Цюр..х, ц..ркуль, пон.., ш..фон, б..знес, к..лограм, Лейпц..г, Нагасак.., бенз..н, 

през..дія, сп..кер, металург..я, кор..фей, велос..пед, с..мпатія, ас..метрія, 

ц..ферблат, в..кінг, б..лет, ц..клон, 

 

 

Варіант 25 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Рад..ус, металург..я, кор..фей, ф..алка, Флор..да, велос..пед, електр..ка, 

Ват..кан, рад..о, ..нтерес, Корд..льєри, ..ндекс, д..ригент, Велл..нгтон, Сан-

Франц..ско, Цюр..х, в..ньєтка, рад..й, л..мон, ш..нель 

 

 

Варіант 26 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Антракт..ка, в..ньєтка, рад..й, Корс..ка, л..мон, ш..нель, акс..ома, 

революц..йний, попур.., Адр..атика, Л..ссінг, гор..зонт, попур.., Адр..атика, 

Ка..р, С..цилія, Росс..ні, Л..нкольн, Балт..ка, демократ..я 

 

 

Варіант 27 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Сканд..навія, гард..на, б..льярд, д..версант, кред..т, д..ктор, Л..ван, д..алог, 

Мекс..ка, ..нспектор, арм..я, брати Гр..мм, Дені Д..дро, Нагасак.., регб.., Р..га, 

д..скета, Велл..нгтон, г..гієна, артер..альний, пак..станець. 

 

 

 

Варіант 28 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

Велл..нгтон, ід..лія, д..ригент, л..монний, Антракт..ка, колібр.., ц..ркуль, пон.., 

ш..фон, Кр..т, Мавр..танія, Пар..ж, аргент..нець, Євпатор..я д..зель, Н..л, 

академ..к, ш..фер, л..нгвістичний, евр..ка. 

 

 

 

 

Варіант 29 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

Л..сабон, к..моно, ф..ніш, д..сципліна, рад..ус, металург..я, кор..фей, ф..алка, 

Флор..да, велос..пед, електр..ка, Ват..кан, рад..о, ..нтерес д..спут, д..алог, 

експер..мент, Браз..лія, к..сет, к..нджал.   

 



Варіант 30 

5. Впишіть пропущені букви в словах іншомовного походження 

 

С..мпатія, ас..метрія, ц..ферблат, в..кінг, б..лет, ц..клон, в..траж, в..мпел, 

г..гант, ф..рма, Атлант..да, ..нженер, орх..дея, к..парис, м..моза, ..нтелект, 

з..гзаг, с..гнал, Ваш..нгтон, к..нджал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 

" Майстер української орфографії " 

2011-2012 н.р. 

Завдання для учнів 6-7 класів 

 

Варіант 1 

6. До поданих слів запишіть похідні від них прикметники або 

іменники.  

Пристрасть, злість, уста, баласт, мстити, тиждень, млість, пристрасть, ячмінь, 

яйце, кореспондент, журналіст, місто, тріск, опонент, компост, кістка, 

форпост, капость, проїзд,  

 

 

Варіант 2 

6. До поданих слів запишіть похідні від них прикметники або 

іменники.  

Студент, скатерть, хвастатися, якість, турист, пеститися, улестити, горнець, 

сердець, гігант, зап’ясток, випуск, шелест, зморщений, заздрість, тиск, щастя, 

мастити, намислити 

 

 

Варіант 3 

6. Запишіть подані числа словами. 

14 лютого 2011 року, 156 особам, 2 кілограмів, 4 номерами, у 40 кімнатах, 26 

березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі №257, задоволені 66 

працівниками, у 55 школі, 1998 року народження,  

 

 

Варіант 4 

6. Запишіть подані числа словами. 

з 15 листопада 1991 року, у 1 цитаті, 29 сторінками, 197 учням, на 58 

сторінках, за номером 697, 578 карбованців, у 9 пунктах, з 1 травня, до 17 

липня, о 7 годині 46 хвилин, 77 сторінками, у 678 пасажирів. 

 

 

Варіант 5 

6. Запишіть слова разом або через дефіс. 

Ново/українська, людино/година, хлопець/богатир, щастя/доля, пів/метра, 

дівчина/доярка, пів/Африки, сто/шістдесяти/річчя, 50/річчя, життя/буття, 

завод/велетень, стоп/кран, лісо/степ, пів/Європи,  член/кореспондент, 

учитель/словесник, багато/тиражка, пів/острів 

 



Варіант 6 

6. Перекладіть  українською мовою. 

Крахмал, казак, коромысло, тревога, блеск, греметь, монастырь, горчий, 

хозяин, богатырь, верба, собака, лопата, вратарь. 

 

 

Варіант 8 

6. Уставляючи, де потрібно, пропущені літери н або нн, запишіть 

слова у дві колонки: а) ті, у яких подвоюється літера н; б) ті, у яких 

пишеться одна літера н.  

Зверше...ий, безви...ий, качи...ий, мерзе...ий, глибоче...ий, змете...ний, кі...ий, 

нежда...ий, притама...ий, неподола...ий, неподола...ий, не-сказа...ий, 

несказа...ий, єди...ий, проведе...ий, благослове...ий, чаву...ий, мураши...ий, 

ра...ій. 

 

 

Варіант 9 

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.  

Григорій, Василь, Юрій, Геннадій, Микита, Сергій, Ігор, В'ячеслав, Олексій, 

Дмитро, Володимир, Анатолій, Валерій, Микола, Антін, Євген, Євгеній. 

 

 

 

Варіант 10 

6. Перепишіть, уставляючи пропущені літери в закінченнях 

прикметників та іменників. 

1. Як не любити утоми цілющ...ї після гаряч...ї гри, поклику птаха над темн... 

ю пущ... ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський) 2. Чисте повітря було 

напоєне терпкою вранішн...ю свіжістю (О. Гончар). 3. Гаряч...ю земною 

барвою горить на сонці ячмінь (М. Коцюбинський). 4. Споко...м, мирною 

жнив'яною тиш...ю повівало з навколишніх ланів (В. Козаченко). 5. Він не 

крився ні від кого, що сам вийшов з давн...ого козач…го роду (Панас 

Мирний). 6. Хоча лежач...го не б' ють, та і полежать не дадуть ледач... му (Т. 

Шевченко). 7. Курна дорога біжить з-під Маланч...них ніг у поле (М. 

Коцюбинський 

 

 

Варіант 11 

6. Запишіть подані словосполучення в кличному відмінку однини. 

Добродій Литвин, пан президент, колега Василенко, добродійка Шевченко, 

панна Наталя, Марія Степанівна, пані Леся, Василь Іванович, друг Андрій, 

шановний Олег Ігорович. 

 

 



Варіант 12 

6. Доповніть речення, добираючи з дужок потрібні слова або 

сполучення слів. 

1.Ми поселились утрьох Ми поселились у трьох ... (кімнатах; в одній 

кімнаті). 2. На горі .... Нагорі ... (росте ліс; над нами цілу ніч грюкали двері). 

3. Кожен це пояснював по своєму … Кожен це пояснював по-своєму ... 

(розумінню; і ми ніяк не могли дійти згоди). 4. Хлопці повернули в бік .... 

Хлопці повернули вбік ... (із стежки ; річки). 5. Я подався в глиб .... Я подався 

вглиб ... (лісу; і скоро вийшов на галявину). 

 

 

Варіант 13 

 

6. Перепишіть речення, вставляючи в закінченнях пропущені 

літери. 

1. Миті, що сі...мо, жн...мо, ку...мо віки залізні, ми ті, що в космос лєт...мо і 

простина...мо наскрізно безвісну даль (П. Усенко). 2. Де б не літав — 

поверн...шся додому, бо крила виростають із землі (Л. Горлач). 3. Ах, скільки 

радості, коли ти люб...ш землю, коли гармонії шука...ш у житті (П. Тичина). 

4. Батьківську землю ми люб...мо всі ще від малої колиски (Т. Масенко). 5. 

Ід...ш і слуха...ш, і чу...ш рідну землю, що году... тебе не тільки хлібом і 

медом, ай думками, піснями і звичаями (О. Довженко). 6. Коли ж ти мрі...ш 

добре, працю...ш добре теє (М. Бажан).  

 

Варіант 14 

6. Перепишіть речення, вставляючи в закінченнях пропущені 

літери. 

1. Що за голос там співає, звідкіля та пісня лл... ться, часом душу сповиває, і 

лунає і смі...ться (Л. Первожайський). 2. Справжнє сонце навч...шся цінить, 

коли небо імлою повите (В. Забаштанський). 3. Добро почина...ться з 

людського доброго серця (М. Сингаївський). 4. Блискавками-пожежами небо 

обмереж...мо (В. Чумак). 5. Мости з сучасного в майбутнє буду...мо (В. 

Сосюра). 6. Люб...мо Вкраїну, та не сліпо, щирим серц..м, чистою душ..ю (О. 

Підсуха). 

 

Варіант 15 

6. Запишіть речення, поставивши числівник у відповідному 

відмінку. 

Ми зустрілися з (568) представниками заводу. Не вистачало (357) 

підручників. Дипломи видали (879) студентам. На (985) гектарах росла 

пшениця. Літак з (194) пасажирами піднявся в повітря і, пролетівши близько 

(486) кілометрів, приземлився. Місто пишається (1683) видами оригінальних 

архітектурних споруд. Виграш у лотерею залишився за (255) номерами. 

 



Варіант 16 

6. Напишіть слова і словосполучення з великої або малої літери.  

(к)обзар, (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)арий, (р)обінзон, 

(п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов’яненко, (а)нтей, (д)емон, 

(л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (п)антелеймон (к)уліш, (в)асиль (с)имоненко, 

(о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (р)усалка, (і)васик-(т)елесик. 

 

 

Варіант 17 

6. Напишіть правильно слова, підбираючи правильну літеру з 

дужок.  

во(х, г)ко, пі(ш, ч, щ)аний, про(з, с)ьба, доро(ш, ж, щ)чий, ві(т,д)пилювати, 

бе(з, с)силий, (з, ш, с)шити, ві(д, т)хилитись, бу(д, т)ка, бе(с, з)характерний, 

сте(ж, ш)ка, небе(з, с)печний, пі(д, т)мести, лі(дж, ч)ба, вхі(д, т). 

 

 

 

Варіант 18 

6. Перепишіть, замість крапок поставте пропущені літери.  

перем...гати, к...зак, г...нчар, т...вар, к...чан, г...нчарство, к...лач, дог...няти, 

м...настир, б...гато; стріч...чка, еш...лон, ч...ло, дж...рело, ч...твертий, ш...піт, 

стеж...чка, виш...нька, пш...ниця, щ...дрість, щ...біт, ч...рний, ж...втий, 

ч...рнетка, ч...рідка, ч...решня, ш...ржавість, щ...гла, щ...тина, ч...сати, 

ж...вріти, ж...рстокість, ч...рга, пш...но, знай...мий, верш...чки, гай...чок. 

 

 

 

Варіант 19 

6. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери.  

Очис...ний, вуглеміс...ний, вартіс...ний, безсовіс...ний, безпристрас...ний, 

безвіс...ний, безвиїз...ний, сон...це, сер...це, ціліс...ний, облас...ний, контрас... 

ний, якіс...ний, ємкіс...ний, гниліс...ний, контак...ний. 

 

 

Варіант 20 

6. На місці крапок поставте, де потрібно, н або нн.  
мі...ий, модернізова...ий, числе...ий, укладе...ий, ткани...ий, страче...ий, 

страше...ий, сувере...ий, спрямова...ий, розвіше...ий, непримире...ий, 

несплаче...ий, нерозрізне...ий, розмі...ий, створе...ий, 

обдарова...ий,обстави...ий. 

 

 

 

 

 



Варіант 21 

6. Перепишіть, замість крапок поставте пропущені літери.  

к...жан, п...ганий, б...гатий, г...разд, г...рячий, л...мати, х...зяїн, к...рявий, 

с...лдат, к...ряга; зош...т, ш...шка, ж...нка, щ...чка, г...рч...ця, прош...піти, 

щ...ро, ш...сть, ч...тко, ж...виця, ж...ночність, ч...стець, ш...рина, к...нець, 

л...щина, х...мера, г...сть, г...ркати, к...йок, к...вш, х...тро, х...ть, ш...пш...на, 

ж...молость, ч...льний, ш...пуч...й, самох...ть. 

 

 

Варіант 22 

6. Напишіть правильно слова, підбираючи правильну літеру з 

дужок.  

ле(х, г)кість, ме(д, т, дз)сестра, моло(д, т, дж)шати, брі(д, т), на(д,т)потужний, 

ро(з, с)садити, горо(д, т), ї(ж, ш)те, сере(ж, ш)ка, шви(д,т)ко, ду(ж, ш, щ)че, 

ві(т, д, ч)чути, бе(з, с, ш)шовний, мабу(т, д)ь, (ш,з, с)чепити. 

 

 

Варіант 24 

6. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ.  

Калуга, Карадаг, кхмер, коряк, коняр, комі-перм’як, козак, Карабах, ірокез, 

Балхаш, Бордо, Сиваш, Ветлуга, стрілок, мещеряк, Мангишлак, латиш, Ла-

Манш, Волга, боягуз, каракалпак. 

 

Варіант 25 

 6. Написати складні слова разом, окремо або через дефіс.  

Пів/України, пів/відра, пів/острів, пів/аркуш, пів/третьої, напів/фабрикат, 

полу/мисок, напів/солоний, генерал/полковник, українсько/російський, 

народно/демократичний, навчально/виховний, швидко/діючій, 

науково/популярний, темно/сірий, двадцяти/п’яти/поверховий, 

національно/визвольний, нафто/переробний. 

 

 

Варіант 26 

6. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери.  

піз..но, артис..ці, шелес..не, радіс..ний, зліс..ний, нещас..ний, учас..ник, 

студен..ство, навмис..не, ціліс..ний, кіс..лявий, жаліс..ний,  блис..нути, 

щас..ливий, корис..ний, пристрас..ний,    тиж..невий, аванпос..ний, тріс..нути, 

капус..няк. 

 

 

 

 

Варіант 27 

 

6. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери.  



Піз..ній, швидкіс..ний, захис..ний, хворос..няк, рідкіс..ний, ненавис..ний, 

компос..ний, віс..ник, хвас..нути, аген..ство, артис..ці, комендан..ський, 

піс..ний, корис..ний, ус..ний, тиж..невий, наміс..ник, шелес..нути, 

інтеліген..ський, благовіс..ний. 

 

 

Варіант 28 

 

6. Виберіть правильний варіант, запишіть його. 

 (У,в) своїй хаті, пес (і, й) собака, узувся (у,в) чоботи, (в, у) усякім 

подвір’ї, (у, в) чужу душу не влізеш, живе (в,у) Овручі, молодість (і, й) 

мудрість, не клади йому пальця (у, в) рот, був (у, у) фотографа,  пішла (в, у) 

садок, не для (Й, І)вана, світ ( у, в)чить розуму,   працюють (у, в)день, вата (і, 

й) йод, сказано (у, в) зверненні. 

 

 

 

Варіант 29 

6. На місці крапок  поставте пропущені літери.  

Б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во,  благоч..стивий, 

ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на,  долон..чка, сут..ніти, 

зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий,  л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, 

кр..нделик, мен..джер, удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений. 

 

 

 

Варіант 30 

 

6. На місці крапок  поставте пропущені літери.  

Випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище, книж..чка, корен..плоди, 

город..на, б..нтежити,  ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада,  випл..каний, 

гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати,  сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, 

кл..котіти. 

 

 

 


