
Дата: 20.09.2022 

Урок № 6 

Тема: Орфографічна норма. Контрольний тест.  

Варіант 1 

Питання 1-4 по 0,5б 

Питання №1 

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А) б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок;  

Б) з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка; 

В) мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний; 

Г) шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі; 

Д) ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний. 

Питання №2 

У якому рядку всі слова пишуться з апострофом? 

А) рум..яний, св..ято, мавп..ячий, зор..яний, п..ять;  

Б) з..єднання, реп..ях, розм...якшити, солов..їний, дит..ясла; 

В) пан..європейський, з..явитися, п..явка, м..язи, без..іменний;  

Г) рум..яний, тьм..яний, торф..яний, голуб..я, матір..ю; 

Д) перед..ювілейний, за..їхати, черв..як, надвечір..я, від..їзд. 

Питання №3 

У якому рядку всі слова пишуть з ь? 

А) Донец..кий, казахс..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця;  

Б) багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні; 

В) кіл..це, їдал..ня, учител..ство, ріж.., доч..ці;  

Г) ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці; 

Д) п’ят..десят, радіс..тю, корист.., брен..кати, Гал..ці. 

Питання №4 

З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку. 

А) розніжений, розброєний, безземельний, беззаконний, південний;  

Б) машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний; 

В) буквений, бризкання, коріння, латаття, піддашшя;  

Г) віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат; 

Д) взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя. 

Питання 5-12 по 1б 

Питання №5 

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних? 

А) Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно;  

Б) доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк; 

В) шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути; 

Г) безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий; 

Д) ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний. 



Питання №6 

У якому рядку всі слова пишуться з малої літери? 

А) (ш)евченківська премія, (ф)ранківські сонети, (ш)евченківський вечір, 

(а)рхімедова (с)піраль; 

Б) (п)ушкінський стиль, (ш)евченківські лауреати, (б)альзаківські традиції, 

(е)зопівська мова; 

В) (д)амоклів меч, (г)ордіїв вузол, (п)рокрустове ложе, (ф)ранківська кімната; 

Г) (п)південний степ, (в)олодимирська церква, (м)іністерський наказ, 

(у)країнські традиції; 

Д) (д)ніпровські береги, (п)івденний регіон, (о)деська автострада, (к)київські 

вулиці. 

Питання №7 

РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку 

А) екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник  

Б) орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис 

В) праце/люб, метео/служба, пів/аркуша  

Г) проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка 

Д) авто/стоп, багато/тиражка, пів/Львова 

Питання №8 

Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: 

А) договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, 

морально/етичний;  

Б) медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, 

південно/східний; 

В) житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, 

лірико/драматичний; 

Г) молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, 

організаційно/методичний; 

Д) мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, 

електронно/оптичний. 

Питання №9 

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А) д..ктант, такс..ст, Лейпц..г  

Б) Ч..каго, х..мера, функц..я 

В) кред..т, д..плом, Шексп..р  

Г) Ч..лі, реж..м, тр..умфатор 

Д) Ват..кан, д..намо, х..рург 

Питання №10 

Правильно написані всі слова в рядку 

А) Сант-Яго, Нью-Йорк, Улан-Уде  

Б) Сан-Франциско, західна Європа, Широкий яр 



В) Австро Угорщина, Лa-Mанш, Москва ріка  

Г) Альтгайм-біля-Ульма, Іст-Лондон, Орєхово Зуєво 

Д) Залісся перше, Нове Місто, Печиводи 

Питання №11 

ОКРЕМО треба писати виділені слова в рядку 

А) Не люблю самотності - у/купі веселіше.  

Б) У/купі нам легше долати перешкоди. 

В) Серветки взяли в/купі з харчами.  

Г) Не шукай діаманти в/купі гною. 

Питання №12 

Частка НЕ пишеться окремо у всіх словах рядка 

А) ще не/збудований; не/мічний; не/виконавши проєкт; не/нависть  

Б) не/знаючи броду; не/вивчені ще проблеми; не/зчувся,як заснув 

В) не/зводячи очей; не/потрібно дякувати; не/захищений від вітру; не/дорого, а 

дешево 

Г) не/часто; не/забаром; не/довірливо; не/закінчений вчасно 

Д) не/безпека; не/скошена трава; не/боязкий, а хоробрий 

Питання 13 2б 

Питання №13 

Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- від 

поданих слів: 

1. Сиваш 

2. Калмик 

3. Гаага 

4. Нью-Йорк 

 

  



 

Варіант 2 

І. Завдання  з вибором однієї правильної відповіді (1 бал за правильну 

відповідь  = 4). 

 

1. У якому варіанті в УСІХ словах відбувається подвоєння внаслідок збігу 

приголосних? 

А  тонна, піддати, роззброїти, оббити; 

Б  бездоріжжя, панна, стаття, суддя; 

В  зрання, ніччю, століття, розкішшю; 

Г  молоддю, ванна, юннат, туманність. 

 

2. У якому варіанті немає помилок при написанні слів?  
А  все-таки, з краю, військовостратегічний, сіро-зелений; 

Б  мало-помалу, радіокомітет, читець-декламатор; 

В  чорно-білий, складносурядний, психологопедагогічний; 

Г високо-кваліфікований, Вернигора, гіпер-звук. 

 

3. У якому варіанті ВСІ слова пишуться без апострофа? 
А  св…ято, міжгір..я, бур..ян, цв..ях; 

Б  підв..язати, роз..ятрити, верб..я, арф..яр; 

В  дзв..якнути, р..яст, духм..яний, б..язь; 

Г присв..ячую, м..якість, пам..яттю, розіб..ю. 

 

4.  У якому варіанті допущені помилки у правописі префіксів? 

А  зхилити, роскроїти, препоганий, безцінний; 

Б  прибулий, розшити, схвилювати, премилий; 

В  пристаркуватий, сформований, безшумний, спровокувати. 

Г безпричинний, скопійований, преславний, привезти. 

 

ІІ. Завдання з вибором двох правильних відповідей (о,5 балів за правильну 

відповідь = 4). 

 5.  У яких варіантах в усіх складних власних назвах з великої букви 

пишеться ВСІ слова? 
А  (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності; 

Б (с)вята (т)рійця, (д)ень (с)оборності (у)країни, (і)ван (б)огослов; 

В  (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк; 

Г  (є)європейський (с)оюз, (л)іга (н)ацій,  (в)селенський (п)аріарх; 

Д  (ф)ранківські (с)онети, (з)асдужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч; 

Е  (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри. 

 

6. Позначте варіанти, у яких УСІ іншомовні слова написано правильно. 

А  Атлантіда, іраціональний, іміграція, фейєрія; 

Б  вілла, лібрето, ін’єкція, Алжир. 

В  журі, харакири, колібрі, бар’єр; 

Г діаграма, триумф, Емма, барєр; 



Д конвеєр, гравюра, Ніцца, Флорида; 

Е ательє, іраціональний, павільйон, десерт. 

 

7. У яких варіантах усі слова з НЕ пишуться окремо? 
А не/доконаний вид, не/обережний, не/покоїти; 

Б  дорога не/далека, не/сказавши, не/зроблю; 

В  не/долік, не/замкнені двері, не/щодавно; 

Г не/до/речі, не/три, не/чуваний досі, ніким не/підтверджений факт; 

Д не/бачена краса, не/виконана досі робота, не/бажано; 

Е ще не/завершена справа, не/зірвані плоди, не/гайно. 

 

8. У яких варіантах допущені помилки у ВСІХ словах при вживанні 

м’якого знака? 

А  стрілець,  мальва, жаль, дончин; 

Б  гребіньчик, матіньці, брунці, шинйон; 

В  квітонька, зозулька, матінка, паньщина; 

Г тоньший, уманьський,  людскість, дивишься; 

Д  різбяр, їдальня, сподіваються, дзьоб; 

Е сопілці, рибальці, дивишся, пісня. 

 

Питання №9 

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

А) д..ктант, такс..ст, Лейпц..г  

Б) Ч..каго, х..мера, функц..я 

В) кред..т, д..плом, Шексп..р  

Г) Ч..лі, реж..м, тр..умфатор 

Д) Ват..кан, д..намо, х..рург 

Питання №10 

Правильно написані всі слова в рядку 

А) Сант-Яго, Нью-Йорк, Улан-Уде  

Б) Сан-Франциско, західна Європа, Широкий яр 

В) Австро Угорщина, Лa-Mанш, Москва ріка  

Г) Альтгайм-біля-Ульма, Іст-Лондон, Орєхово Зуєво 

Д) Залісся перше, Нове Місто, Печиводи 

Питання №11 

ОКРЕМО треба писати виділені слова в рядку 

А) Не люблю самотності - у/купі веселіше.  

Б) У/купі нам легше долати перешкоди. 

В) Серветки взяли в/купі з харчами.  

Г) Не шукай діаманти в/купі гною. 

Питання №12 

Частка НЕ пишеться окремо у всіх словах рядка 

А) ще не/збудований; не/мічний; не/виконавши проєкт; не/нависть  



Б) не/знаючи броду; не/вивчені ще проблеми; не/зчувся,як заснув 

В) не/зводячи очей; не/потрібно дякувати; не/захищений від вітру; не/дорого, а 

дешево 

Г) не/часто; не/забаром; не/довірливо; не/закінчений вчасно 

Д) не/безпека; не/скошена трава; не/боязкий, а хоробрий 

Питання 13 2б 

Питання №13 

Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- від 

поданих слів: 

1. Сиваш 

2. Калмик 

3. Гаага 

4. Нью-Йорк 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

mailto:y.levchuk2976@gmail.com

