
Тест  

1. Українська мова належить до такої групи слов’янських мов:  
а) східнослов’янської  

б) західнослов’янської  

в) південнослов’янської  

2. Пояснення значення слів можна знайти в:  
а) орфографічному словнику  

б) тлумачному словнику  

в) етимологічному словнику  

3. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:  
а) безрезультатний, даремний, безплідний, марний  

б) усесильність, усемогутність, усевладдя, усеїдність  

в) двір, подвір’я, маєток, дворище  

4. Доберіть відповідник до слова дисбаланс:  
а) встановлення закономірності  

б) прихована гармонія  

в) порушення рівноваги  

5. Потребує редагування речення:  
а) Повертаючи ліворуч, автомобіль сповільнив швидкість.  

б) Повертаючи ліворуч, водій натис на гальма.  

в) Повертаючи ліворуч, спрацювали гальма автомобіля.  

6. Позначте варіант, у якому слово вірний(вірна,вірно) вжито помилково:  
а) вірна відповідь  

б) вірний присязі  

в) вірно служити  

7. Оберіть варіант правильного вживання прийменника:  

а) він зробив це за наказом директора  

б) він зробив це по наказу директора  

в) він зробив це через наказ директора  

8. Позначте рядок, у якому правильно утворено форму наказового 

способу дієслова починати:  

а) ну, починаємо  

б) починаймо  

в) давайте починати  

9. У якому варіанті правильно розкрито значення фразеологізму «як 

вареник у маслі»:  
а) дуже смачно  

б) перебувати поза реальністю, у мріях  

в) дуже добре, безтурботно, заможно  

10. Оберіть речення, у якому слово відношення вжито правильно:  
а) Відношення між нашими країнами завжди були дружніми.  

б) Відношення між сусідами були доброзичливими.  

в) Відношення двох чисел – це частка цих чисел.  

11. Правильним є написання слова у варіанті:  
а) урешті решт  



б) урешті-решт  

в) у решті-решт  

12. Дотримано правил милозвучності у варіанті:  
а) в облдержадміністрації  

б) зустріч в облдержадміністрації  

в) зустріч призначено у облдержадміністрації  

13. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:  

а) три кілограми  

б) двадцять три сантиметра  

в) півтора літрів  

14. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку:  
а) (з, с)питати, (з,с)чеплення  

б) (з,с)фальшувати, (з,с)шивний  

в) (з,с)пізнитися, (з,с)формований  

15. Оберіть правильний варіант прийменника:  
а) комісія для складання резолюції  

б) комісія по складанню резолюції  

в) комісія щодо складання резолюції  

16. Доберіть український відповідник до російського словосполучення 

повестка дня:  
а) повістка дня  

б) повістка денна  

в) порядок денний  

17. Подвоєння літер у словах іншомовного походження НЕ відбувається 

в рядку:  
а) ін..овація, кол..екція  

б) кол..ектив, іл..юстрація  

в) ір..аціональний, дискус..ія  

18. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:  

а) реж..м, х..рург  

б) ц..стерна, арх..в  

в) Лейпц..г, хар..зматичний  

19. Оберіть правильну орфограму:  

а) Із закінченням часу  

б) По закінченню часу  

в) Після закінчення часу  

20. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення -е:  

а) Ігор, Микита, Валерій  

б) Степан, Михайло, Антон  

в) Євген, Лука, Василь  

21. Правильно утворено прикметник від іменника Гаага:  

а) гаагський  

б) гаажський  

в) гаазький  

 



22. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні:  

а) шістьмастами кілометрами  

б) на шестистах гектарах  

в) шестистами тоннами  

23. Правильно наголошене слово у варіанті:  

а) самопізнаннЯ  

б) самопізнАння  

в) самопІзнання  

24. У всіх словах рядка спрощення в групах приголосних позначається 

на письмі:  

а) шіс..десят, проїз..ний  

б) ціліс..ний, влас..ник  

в) шелес..нути, кіс..лявий  

25. Документи з кадрових питань – це:  

а) документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів упродовж 

тривалого терміну  

б) документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, 

оперативне керівництво  

в) документи, що містять інформацію про особовий склад організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


