
Тестові завдання з дисципліни «Українська мова» 
 

 
1. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді. 

а) В’ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця. 

б) Людина, напруга, журнал, коваль, стільчик. 

в) Кобзар, перина, банкет, сорок, бант. 

2. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів за алфавітом? 

а) Переїзд, пильно, південний, пломінь, плита. 

б) Парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня. 

в) Парость, перелаз, питання, плем’я, повість. 

3. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний приголосний звук. 

а) Вісь, сів, сивий, ясний, м’яч. 

б) Деревій, весна, вітер, павутина, помічниця. 

в) Віхоть, жених, кухня, хутір, фартух. 

4. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах літери я ю, є позначають один звук. 

а) Лялька, ряд, бюро, старання, морквяний. 

б) Полювання, повір’я, яма, Євген, юний. 

в) Немовля, п’ять, м’ята, тьмяний, відродження. 

5. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість звуків відповідає кількості букв. 

а) Автор, багряний, з’єднувати, дебют, честь. 

б) Депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати. 

в) Щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар. 

6. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні є дзвінкими. 

а) Разом, родючий, рада, ракета, рапорт. 

б) Рахунок, рівень, рід, ринок, робота. 

в) Рана, рало, голуб, рій, ребро. 

7. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом? 

а) Поголів…я, безриб…я, сузір…я, торф…яний. 

б) Об…ява, об…їзд, мор…як, черв…як, бур…як. 

в) Дзв…якнути, р…яст, арф…яр, бур…ян, подвір…я. 

8. Вкажіть, у якому рядку в усіх іменниках орудного відмінку приголосні подовжуються. 

а) Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь. 

б) Лань, дань, щедрість, кров, подорож. 

в) Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ. 

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться за фонетичним принципом: 

а) кінь, списати, будинок, субота, багатий; 

б) зима, скрутити, поєдинок, смієшся, книжці; 

в) вибачся, робляться, сфотографувати, хазяїн, дзеркало. 

10. Виберіть рядок, у якому слова становлять синонімічний ряд. 

а) Високо, низько, височина, низина, рівнина. 

б) Височина, вишина, висота, височінь, вись. 

в) Висотний, висотник, верховина, верхівка, верхів’я. 

11. Який із фразеологізмів має значення „інколи, зрідка, періодично”? 

а) Час від часу. 

б) Час працює на нас. 

в) У добрий час. 

 

12. Виберіть речення, до складу якого входять антоніми. 

а) Говорили-балакали, сіли і заплакали. (Народна творчість). 

б) Сльозами горю не поможеш. (Народна творчість). 

в) Добро не пропадає, а зло умирає. (Народна творчість). 

 

13. У якому рядку всі слова у словосполученнях вжито в прямому значенні? 

а) Солодка кава, срібна ложка, тепла хустка. 

б) Золоте серце, темні думки, солодке життя. 

в) Солодкий сон, жовтокоса осінь, море пшениці. 

 

14. У якому рядку до складу словосполучень входять омоніми? 



а) Праве око – ліве око, вузька смужка – широка смужка. 

б) Синє море – море квітів, срібна підставка – срібний голос. 

в) Косити траву – косити очима, кран водопроводу – будівельний кран. 

15. У якому рядку подано синонім до фразеологічного звороту „вільна пташка‟. 

а) Жалів яструб курку. 

б) Сорока на хвості принесла. 

в) Сам собі пан. 

16. Продовжте речення: „Основа слова – це…”: 

а) …слова зі спільним коренем, але різним лексичним значенням. 

б) …частина слова без закінчення, що виражає його лексичне значення. 

в) …слова зі спільним коренем, але однаковим лексичним значенням. 

17. Вкажіть рядок, у якому всі слова мають два корені. 

а) Український, електричний, високоерудований, надвечір’я, супутник. 

б) Довідник, перетворення, дослідник, віковічність, стійкий. 

в) Українознавство, електротехніка, законотворчість, жаростійкість, глибокошанований. 

18. Яким способом утворено іменники, підстанція, присмак, незгода, суперклас? 

а) Префіксально-суфіксальним. 

б) Префіксальним. 

в) Суфіксальним. 

19. Знайдіть рядок, у якому слова утворено шляхом складання основ або слів. 

а) Лісостеп, чорнозем, правобережний, важкохворий, глухонімий. 

б) Сліпучий, простий, творчий, білий, зелений. 

в) Привільний, приміський, мирний, ясний, сучасний. 

20. У якому рядку всі іменники тільки жіночого  роду? 

а) Держава, вітрюга, Настуся, Дніпро, Біла Церква 

б) Дівчисько, глазур, капризуля, дідуля, горличка. 

в) Наталка, матуся, Сахара, дівчина, путь. 

21. Вкажіть, у якому рядку всі прикметники є якісними? 

а) Прозорий, тверезий, досконалий, вільний, картонний. 

б) Привітний, терпимий, оригінальний, потужний, приємний. 

в) Жорстокий, дбайливий, смачний, солодкий, морський. 

22. У якому рядку всі числівники мають один тип відмінювання? 

а) П’ять, одинадцять, п’ятнадцять, двадцять, сімнадцять. 

б) Двадцять шість, тридцять, три, дев’ятий, шостий. 

в) Вісім, вісімнадцять, вісімдесят, тридцятий, сорок. 

23. У якому рядку всі прийменники пишуться разом? 

а) В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо. 

б) З/поміж, із/за, незалежно/від, з/під, згідно/з. 

в) Відповідно/до, у/зв’язку/з, поруч/з, з/посеред, з/метою. 

24. У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів? 

а) Проспіваєш, схочуть, борешся, прагнеш, поїдеш. 

б) Зважать, сплять, побачити, задивлялися, згадаєш. 

в) Зморешся, поборються, зажуришся, залишать, ходить. 

25. У якому рядку всі прикметники вжито у формі давального відмінка однини? 

а) Довгому, на сірому, біля сизого, на дикім, на синій. 

б) Привільний, приміському, мирної, ясній, сучасним. 

в) Сліпучому, простій, незабутньому, повнолицьому, безкрайому. 

26. У якому рядку всі займенники написано правильно? 

а) Будь-хто, будь у чому, хтозна-який, нічий, дечиїх. 

б) Будь-чий, девчиїх, ні до кого, нічого, казнахто. 

в) Де чиїх, будь з ким, який-небудь, декого, ні скільки. 

27. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка? 

а) Сорока, одному, двом, трьом, чотирьом. 

б) Ста, одного, п’ятьох, шести, сімох. 

в) П’ятьма, дев’яноста, двомастами, десятьма, п’ятдесятьма. 

28. У якому рядку всі слова – дієприкметники? 

а) Протертий, здоровенний, замкнутий, пекучий, страшенний. 

б) Просіяний, порослий, сидячий, занесений, пожовклий. 

в) Здійсненний, нездоланний, похилий, грізний, святковий. 

29. У якому рядку всі дієслова належать до І дієвідміни? 



а) Бігти, непокоїтися, берегти, стогнати, бити. 

б) Нести, турбувати, жаліти, кохати, іржати. 

в) Любити, привести, зсипати, вирушити, вирости. 

30. У якому рядку не всі іменники належать до І відміни твердої групи? 

а) Сторінка, біржа, загадка, молитва, тінь. 

б) Білка, липа, шапка, Микола, собака. 

в) Доброта, віра, малина, Микита, дума. 

31. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять відносні прикметники? 

а) Суворий клімат, сільський пейзаж, гаряча вода, маковий цвіт, зелена діброва. 

б) Глухий кут, чорні очі, запашна кава, паперовий змій, стара груша. 

в) Золотий перстень, спортивні досягнення, олімпійський чемпіон, український прапор, 

морфологічний аналіз. 

32. Як змінюються дієслова дійсного способу? 

а) За часами, у майбутньому часі за числами і особами, у теперішньому – за числами і 

особами. 

б) У минулому і теперішньому часах за особами і числами, у майбутньому – за числами і 

родами. 

в) У минулому часі за числами і в однині за родами, у теперішньому і майбутньому часах – 

за особами і числами. 

33. У якому рядку подано дієприкметники лише доконаного виду? 

а) Лежачий, зів’ялий, вбитий, стомлений, забутий. 

б) Побачений, помолоділий, пишучий, випробуваний, співаючий. 

в) Спалений, зігнутий, переможений, зношений, стиснутий. 

34. Вкажіть, у якому рядку всі слова – дієприслівники. 

а) Прийшовши, співаючи, бажаючи, зів’ялий, крокуючи. 

б) Помагаючи, воркуючи, прилетівши, взявши, плачучи. 

в) Визначивши, посміхаючись, малюючи, ремонтуючи, сказано. 

35. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо? 

а) Не/заморозивши, не/відкидаючи, не/дописавши, не/дочитавши, не/здужаючи. 

б) Не/розрізаючи, не/застеливши, не/червоніючи, не/навидячи, не/вгаваючи. 

в) Не/запам’ятавши, не/погоджуючись, не/сказавши, не/володіючи, не/зрадівши. 

36. У якому рядку словосполучення утворено способом прилягання? 

а) Говорити лагідно, дуже чемно, зовсім по-дитячому, шлях уперед, приїхати вранці. 

б) Наділений талантом, зовсім непомітний, весняний день, спокійний вдачею, енергійний у 

роботі. 

в) Творчий підхід, відомий з історії, вкрай схвильований, чуйний до людей, щирий душею. 

37. Назвіть характерну особливість узгодження. 

а) Зі зміною форми головного слова змінюється форма залежного слова. 

б) При зміні головного слова залежне не змінюється. 

в) Головне слово не передбачає форми залежного слова. 

38. З’ясуйте, у якому реченні присудок узгоджується з підметом в роді й числі. 

а) Золоте дозріле жито хвилювалося колоссям. (Є.Божик) 

б) Який мій друг великодушний! (М.Чабанівський) 

в) І бачу я в абстракції конструкцій конкретність наших задумів і дій. (Є.Летюк) 

39. Яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим? 

а) На життєві йдучи видноколи, ви не розтратьте найкращих чуттів. (Б.Мельничук) 

б) Чи є в світі щось гарніше за великодній світанок? (Я.Гоян) 

в) П’ятьох старшин козацьких розп’яли. (Л.Костенко) 

40. Знайдіть  речення, структура якого ускладнена вставним словом. 

а) Ти знов мені наснишся, як і вчора, в хустині красній милі нагідки… (А.Малишко) 

б) Марія для мене – як рідна, а Ганнуся – як своя дочка. (Є.Гуцало) 

в) Як море, в долині хвилюється хліб, налитий снагою землі, - здається, по ньому проплисти 

могли б великі морські кораблі. (М.Упеник) 

41. Виберіть речення, в якому іменна частина присудка виражена іменником у називному 

відмінку. 

а) Кажуть, що перше кохання завжди нещасливе. (М.Чабанівський) 

б) Мати – це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя. 

(Г.Кривда) 

в) День довгий, безконечний, тривожний. (М.Коцюбинський) 

42. Виберіть речення, де є обставина із значенням часу. 



а) Тільки родина у прикру хвилину схилить надію тобі на плече. (В.Крищенко) 

б) Запахущі плоди колосистого липня, золотаві, як сонце, липневі меди. (П.Осадчук) 

в) Промчались років блискавки над плесами озер. (Р.Братунь) 

43. З’ясуйте, у яких реченнях з однорідними членами допущено пунктуаційну помилку? 

а) І на тім рушникові оживе все знайоме до болю – і дитинство й розлука, й твоя 

материнська любов. (А.Малишко) 

б) Надворі повсюди лежала роса: на жовтій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою, 

у хліві, на капустах у городі. (Г.Тютюнник) 

в) Насправді ж музика – це все: і спів, і чистота, й птахиці, і хмаровиння, й твердість криці… 

(В.Коротич) 

44. Серед наведених речень вкажіть складносурядне єднальне, в якому виражаються причиново-

наслідкові відношення. 

а) Сонце зайшло, і полонина в тиші задрімала. (О.Олесь) 

б) Пливуть човни на вольних водах, і зеленіють береги. (М.Рильський) 

в) Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять. (А.Малишко) 

45. Вкажіть, у якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію обставини умови. 

а) Прославши скатерті при обелісках, своїх солдатів поминають вдови. (Л.Костенко) 

б) Забувши сміх, і примовки, і жарти, ми слухали, схилившись на парти. (А.Малишко) 

в) Не піймавши на крадіжці, не кажи, що злодій. (Народна творчість) 

46. У якому реченні неправильно вжито тире між підметом і присудком? 

а) Очі їхні – любов до благання, синій смуток ячить з-під повік. (М.Луків).  

б) Дівчина була – як у гарячці. (М.Коцюбинський). 

в) Поезія – це діло совісне, не грайся нею безпричинно. (А.Малишко). 

47. Виберіть складнопідрядне речення з  послідовною підрядністю. 

а) В цьому саду я виросла, і він мене впізнав, хоч довго придивлявся (Л.Костенко) 

б) Ще не вродився той, хто все порвати б міг, що зв’язане народами й віками. (Д.Павличко) 

в) Синам, що віддають життя за отчий дім, що волю принесли крізь непроглядний дим, наш 

Київ Золотий розкрилює ворота.(М.Рильський) 

48. Виберіть складнопідрядне речення з підрядною частиною причини. 

а) Косивши дядько на узліссі жито, об жовтий череп косу зазубрив. (Є.Плужник) 

б) Ти сьогодні спокійний: твоя доля у долі Вітчизни (М.Подолян) 

в) Скільки людського щастя розбилося у друзки тільки від того, що одне з двох своєчасне не 

вимовило слівця «пробач» (І.Вільде) 

49. З’ясуйте, у якому складносурядному реченні допущено пунктуаційну помилку. 

а) Верби сплакували листям, і золоті сльози гнало за водою. (Г.Тютюнник). 

б) В такі от прозорі дні, навстіж розкриваються людські серця, і кров струменить швидше. 

(В.Речмедін). 

в) І зі сходу на захід летіли лелеки, і німіла осіння земля, налитими дощами. (Є.Маланюк). 

50. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки при однорідних означеннях? 

а) Толочу босими ногами прив’ялу гарячу траву в покосах, з неї раз по раз вилітають великі 

й дрібні, руді й зелені коники, хурчать крильцями і знову зникають, ховаються. 

(Г.Тютюнник) 

б) З кленового пагона зірвався широкий, жовтий лист. (Г.Тютюнник) 

в) До чаю подали густий золотавий мед. (Г.Тютюнник) 

 


