1.У якому рядку допущено лексичну помилку
а) Цитатний матеріал, цитована стаття.
б) Дипломований спеціаліст, дипломний проект.
в) Корислива книга, корисна людина.
г) Фронтовий лист, фронтальний бік.

2.У якому рядку наголос падає на перший склад?
а) каучук, щогловий, олень, цемент.
б) кишка, висіти, дрова, спина.
в) етнос, обух, вигадка, череда.
г) житло, заочі, просіка, віч-на-віч.

3. Наголошеним є другий склад в усіх словах рядка
а) причіп, український, абетковий, вистава.
б) вишиванка, дочка, довідник, цемент.
в) зозла, качанистий, колесо, вірші.
г) новий, каталог, насмішка, агент.
4. Правильно утворено іменники на позначення осіб жіночої статі
а) філологічка, набірниця, директриса.
б) філологіня, продавщиця, редактриня.
в) кравчиня, верстальщиця, поетка.
г) плавчиня, дияконеса, дизайнерка.

5. З великої літери пишеться кожне слово рядка
а) новий рік, полтавська міська рада, рада Європи, західна Україна.
б) громадянська війна, гельсінська спілка, полтавська гімназія №6,
Закарпаття.

в) євангеліє, друга світова війна, великий віз, міжнародний комітет червоного
хреста.
г) холодний яр, різдво христове, оріон, рада європи, верховний суд україни.

6. Граматичну помилку допущено в рядку
а) гострий біль
б) три зошита
в) великий насип
г) злий собака

7. Граматичну помилку допущено в рядку
а) щонайсучасне трактування
б) краща інсценізація
в) найвиразніший монолог
г) яскравіші декорації

8.Неправильно утворено форму слова у варіанті
а) восьмидесяти років
б) для всіх дослідників
в) пане Костянтине
г) візьмімо участь

9. Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні
а) Директор банку перебуває за кордоном.
б) Камера схову розташована на першому поверсі.
в) Ялту вважають одним з найкращих курортів.
г) Словник являється надійним джерелом інформації.

10. Помилково вжито слово в рядку

а) перекладати болгарською
б) уникнути небезпеки
в) заказати букет квітів
г) розв'язувати задачу

11 У якому рядку в усіх словах можливе чергування у/в?
а) вдома, взуватися, вдосвіта, вдосталь, Власенко.
б) вголос, вволю, вздовж, впасти, взаємодопомога.
в) в вічі, ввечері, взимку, взуття, вміння.
г) вниз, внаслідок, вночі, вкласти, встигати.

12. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
а) моркв…яний, п…ятсот, дзв…якнути, ф…юзеляж.
б) підрум…ялений, миш…як, з…являтися, св…ято.
в) любов…ю, ад…юнктура, інтерв…ю, між…ярусний.
г) мавп…ячий, сузір…я, цв…яшок, Х…юстон.

13. М’який знак на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка
а) сен…йор, порад…те, порт…єра, Галин…ці.
б) тон…ший, промін…чик, дитин…ці, піс…ня.
в) мален…кий, т…мяний, лял…ці, каз…ці.
г) голубон…ці, велетен…ський, смієш…ся, сяд…те.

14. У якому рядку записано антонім до фразеологізму "не мати царя в
голові"?
а) не мати клепки
б) аж голова загула
в) держати розум
г) голова ходить обертом

15. Суфікс –зьк пишеться в кожному слові рядка
а) пари…ький, гали…ький, ри..ький, полтав…кий.
б) золотоні…ький, Гадя…ький, коза…ький, чува…ький.
в) пра..ький, вороне…ький, фаши..ький, солда…ький.
г) гамбур…ький, криворі … ький, францу…ький, бу…ький.

16. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах
рядка.
а) ряс…ний, доблес…ний, гіган…ський, безжаліс…но.
б) прої..ний, студен…ський, захис…ник, улес…ливий.
в) тріс..нути, випус…ний, аванпос…ний, безжаліс…ний.
г) блис…нути, тиж…невий, благовіс…ний, кількіс…ний.

17. Подовження літер відбувається в усіх словах рядка
а) ас…иміляція, Керч..ю, роз…броєний, Пікас…о.
б) зран…я, козач…ина, ін…овація, ал…ея.
в) буд…зим, годин…ик, Гол…андія, юн…ат.
г) подорож…ю, інтел…ігенція, облич…я, навман…я.

18. Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.
а) з..леніти, вел..тень, тр…вожний, в…селощі.
б) кис..нь, с..зонний, м…гдаль, мавп..ня.
в) д…када, д…легат, б..нзин, м…даль.
г) д..ригент, дис..дент, ф..номен, р..читатив.

19. Літеру С на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
а) ...тримувати, ...писати, ...тягування, ...казати.
б) …шити, ...чистити, ...фабрикувати, ...мити.
в) ро…пізнати, ..хоплений, …правіку, бе..чесний.

г) ...початку, ..худнути, ро…повісти, бе..печний.

20. Виберіть рядок, у якому в усіх словах подвоюється буква н.
а) колон...ий, електрон...ий, ешелон...ий, лимон...ий, однозмін...ий.
б) смажен...ий, бездоган…ий, лавин...й, левин...ий, освітлен…ий.
в) страшен...ий, антен...ий, годин...ик, огнен…ий, священ…ик.
г) латун...ий, олов’ян...ий, орлин…ий, зчеплен...ий, височен...ий.

21. Знайдіть рядок, у всіх словах якого на місці пропущених букв слід писати
літеру ґ:
а) …удзик, дзи...а, ...азда, ...ава, ...атунок.
б) …андж, …анок, ...едзь, жар…он, а...ітація.
в) ...егель, ...валт, …е…отати, …лей, ...аага.
г) ...речний, ...уля, …еологія, ...оризонт.

22. Позначте, у якому рядку в усіх словах приголосні подовжені:
а) облич…я, бов…аніти, від...ячити, збіж…я, знан…я.
б) над...ворі, Туреч...ина, заб...ризкати, від...окремити, над…ністрянський.
в) ов…а, імен...ик, гайдамач...ина, без...успішний, небез…ахисний.
г) від…ілити, сон...ий, істин...ий, без…ахисний, ком...ітет.

23. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в орфограмі „Подвоєння та
подовження приголосних”:
а) лавинний, скажений, бездоганність, левиний, освітленість.
б) годинник, огненний, антенний, страшенний, вогнянний.
в) щеплений, олов’яний, орлиний, латунний, електронний.
г) однозмінний, горохвяний, височенний, адресований, тьмяний.

24. Визначте, в усіх словах якого рядка слід писати літеру И

а) ос...литися, справ...дливий, бл...зенько, д...ректор, зш...вати.
б) зв…чайний, дал...ч, неприм…ренний, сп...нити, квіт ...нь.
в) ос…ледець, зн...сти, ущ…мити, зат…кти, ст…лити.
г) відд...рати, кр...ниця, заст..лати, оц…нкований, бр...ніти.

25. Виберіть рядок, у всіх словах якого на місці пропущених букв слід писати
літеру і:
а) щ...тка, щ...лина, к…льце, г...рник, м...тла.
б) ч…сто, щ…т, сн...п, ч...тко, ш…шкар.
в) розк…ш, окр...п, заб…рати, слідоп…т, підп…рка.
г) к...стлявий, пог…дний, ш…стдесят, пр…рва, кр…стал.

26. Де допущено помилку під час утворення прикметника?
а) Магдебург – магдебурзький
б) Париж – паризький
в) Калуга – калугський
г) Нова Водолага – нововодолазький

27. Разом треба писати кожне слово рядка:
а) напів/імла, пів/Києва, пів/ягоди, пів/ялинки.
б) пів/Європи, пів/місяця, напів/зроблений, пів/яви.
в) напів/завод, пів/Польщі, напів/зігнутий, пів/чобітки.
г) напів/турок, пів/місяць, пів/острів, напів/провідник.

28. З дефісом треба писати кожне слово рядка:
а) кругло/лиций, крило/подібний, легко/доступний, шести/денний.
б) крути/вус, лизо/блюдство, кримінально/правовий, лимонно/ кислий.
в) крос/модуляція, лимонно/жовтий, критико/бібліографічний,
лист/замовлення.
г) лампа/спалах, видно/край, лірико/символічний, ліро/хвіст.

29. Правильною є форма займенника в словосполученні
а) на тому березі ріки
б) з твоєго району
в) звернутися до їх
г) всим підприємцям

30. У якому рядку всі іншомовні власні назви написано правильно?
а) Діккенс, Теккерей, Маккартні
б) Дікенс, Текерей, Макартні
в) Дікенс, Текерей, Маккартні
г) Діккенс, Теккерей, Макартні

31. У якому реченні є пунктуаційна помилка?
а) Доктор філологічних наук, професор І. Петренко сьогодні доповідатиме
про нові правописні норми.
б) Завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук І. Петренко
сьогодні доповідатиме про нові правописні норми.
в) Завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук, професор І.
Петренко сьогодні доповідатиме про нові правописні норми.
г) І. Петренко, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних
наук, професор, сьогодні доповідатиме про нові правописні норми.

32. Позначте рядок, у якому всі числівники записано правильно:
а) чотири мільйонний, сімдесят вісім, двадцять чотири, сто дев’яносто два.
б) трьохсотп’ятдесятимільйонний, двохтисячний, сто сорок сім, вісімдесят.
в) 130-річчя, сорока шести тисячний, шістьма десятими, двосерійний.
г) вісьмох, двістісороктретього, дев’яностомільйонний, дві десяті.

33. Частку не треба писати разом у варіанті
а) зошит не/підписано
б) не/зовсім зрозумілий

в) не/всі з цим обізнані
г) не/забутня подорож

34. Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку
а) Київ, друг, Григорій, пісня.
б) Зоя, земля, директор, подруга.
в) Степан, художниця, козак, мрія.
г) Віктор, Надія, школяр, добродій.

35. Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника
а) овоч
б) читач
в) ситець
г) плащ

36. Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива
а) губити - гублять
б) свистати - свистають
в) хотіти - хотять
г) бігти - біжуть

37. Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у
рядку
а) Д.в. сто вісімдесяти семи
б) Р.в. ста вісімдесяти семи
в) З.в. ста вісімдесят сім
г) О.в. ста вісімдесятьма сіма

38. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок, ужито в
реченні
а) Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів.
б) Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.
в) Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати.
г) Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити.

39. Двокрапку треба поставити в складному безсполучниковому реченні
(розділові знаки пропущено)
а) Гаї шумлять я слухаю хмарки біжать милуюся.
б) Знаю одне мені вистачить сил подолать перешкоди.
в) Здобули волю відшукали долю.
г) Посієш впору збереш зерна гору.

40. Складнопідрядне речення з підрядним умови утвориться, якщо до
частини "У неділю ми обов'яково поїдемо до Києва..." додати
а) … якщо купимо квитки на потяг.
б) … незважаючи на люті морози.
в) … бо вже скучили за рідним містом.
г) … так що неодмінно відвідаємо Лавру.

41. Усі слова пишуться з тим самим префіксом (пре- чи при-) у рядку:
а) пр..морений, пр..дивний, пр..таїти, пр..трусити, пр..биральниця.
б) пр..мерзати, пр..спокійно, пр..людний, пр..страшенно, пр..бій.
в) пр..гасити, пр..шерхливий, пр..крити, пр..красний, пр..щепа.
г) пр..чистий, пр..хороший, пр..мудрий, пр..чудовий пр..вражий.
42. Трапляються порушення норми чергування у//в, і//й у рядку:
а) зображення в телевізорі, у Рівному, порошинка в оці, шлях у лісі.
б) у Ялті, вітер у полі, риба в озері, пташка в небі;

в) узвар у каструлі, корабель в морі, у Опішні, грім у небі.
г) півонії й олеандри, і золотої й дорогої, батьки й діти, вітер і гроза.

43. Усі прислівники пишуться разом у рядку:
а) раз(у)раз, час(від)часу, куди(небудь), на(вмисне).
б) без(пуття), без(упину), без(смаку), босо(ніж).
в) в(решті), від(тепер), без(перестанку), що(хвилини).
г) що(дня), у(бік), хтозна(де), без(відома).

44. Помилку у відмінюванні іменників допущено в рядку
а) концерт Олега Білоноженко.
б) вдячність Ірині Савченко.
в) офіс Марини Козачук.
г) роман Олександра Дюма.

45. Редагування НЕ ПОТРЕБУЄ словосполучення
а) стомившийся за день
б) початкуючі поети
в) дозрівші яблука
г) цілюща рослина

46. Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку
а) розмова з Олегом Плющ.
б) гаманець Мар’яни Гриців.
в) телефон Артема Сидька.
г) зустріч з Ганною Гончарук.

47. Правильно написано всі імена по батькові в рядку:
а) Борисович, Леонтієвич, Мусієвич, Мефодієвна, Миколайович.

б) Юрієвич, Ігоревич, Валеріївна, Григоріївна, Георгеєвич.
в) Кузьміївна, Олексійович, Федорович, Оксентійович, Валерієвич.
г) Васильович, Якович, Іллівна, Миколаївна, Гордіївна.

48. Визначте, який з поданих фразеологізмів уживається зі значенням
ЗРОБИТИ НЕПРИЄМНІСТЬ:
а) дати гарбуза
б) підсунути свиню
в) покласти око
г) укрутити хвоста

