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ТЕСТ 2 

1.Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ : 

а) об(г,ґ)рунтувати 

б) (г,ґ)арантія 

в) (г,ґ)еополітика 

 

2.Позначте рядок, у якомуслово наголошено правильно: 

а) спинА 

б) дочкА 

в) подрУга 

 

3. Що означає слово одіозний? 

а) політичний 

б) відомий 

в) дуже неприємний 

 

4. Оберіть правильне позначення часу: 

Ми зустрінемося ...  

а) о десятій годині 

б) в шість годин 

в) в пів на п’яту 

 

5. Потребує редагування словосполучення: 

а) зробити великий внесок в освіту 

б) зробити великий вклад в освіту 

в) зробити банківський вклад 

 

6.  НЕ потребує редагування словосполучення: 

а) семидесяті роки 

б) дискотека восьмидесятих 

в) близько шістдесяти відсотків 

 

7. У якому рядку офіційну назву органу написано правильно? 

а) Рада Національної безпеки і оборони України 

б)Рада національної безпеки і оборони України 

в) Рада Національної Безпеки і Оборони України 

 

8. У якому рядку обидва слова написані правильно? 

а) черв’як, кон’юнктура 

б) моркв’яний,  возз’єднання 
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в) тьмяний, мавп’ячий 

9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається 

подвоєння приголосних? 

а) сум..а, нет..о 

б) сам..іт, шас..і 

в) ван..а,ір..аціональний 

 

10. У якому рядку прикметник написано правильно? 

а) чехський 

б) чешський 

в) чеський 

 

11. У якому рядку закінчення іменника в орудному відмінку однини є 

правильним? 

а) господаром 

б) школяром 

в) токарем 

 

12. Граматично правильною формою звертання є: 

а) Шановна Олено Петрівно! 

б) Дорога подругаОксано! 

в) Шановний панпрофесор! 

 

13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння 

прикметників: 

а) найкорисніший 

б) найбільш корисніший 

в) самий корисний 

 

14. Оберіть правильну форму присвійного прикметника: 

а) Шевченковий вірш 

б) Шевченків вірш 

в) Шевченківський вірш 

 

15. Граматично правильною формою давального відмінка числівника 

шістдесятє: 

а) шестидесятьом 

б) шестидесяти 

в) шістдесяти 
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16. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником? 

а) півтора місяця 

б) три метра 

в) чотири кілограма 

 

17.  Оберіть граматично правильну форму наказового способу: 

а) співаймо 

б) співаємо 

в) давайте співати 

 

18. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот? 

а) Послухавши цю мелодію, його охопило натхнення.  

б) Прочитавши новий роман відомого прозаїка, ми збагатились 

духовно. 

в) Невдало виконавши силову вправу, у менезаболіла рука. 

 

19.  НЕ потребує редагування речення: 

а) Вони спізнилися із-за дощу 

б) Вони спізнилися через дощ 

в) Вони спізнилися, так як ішов дощ 

 

20. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно: 

а) в цілому, коли-небудь 

б) аби-як, по-європейськи 

в) рік -у-рік, хтозна-куди 

 

21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:  

а) У аудиторії було тихо. 

б) Нові дані потрібно внести в звіт. 

в) Нарада відбудеться в кабінеті директора. 

 

22. У якому рядку речення записане правильно:  

а) Його позиція на мою думку не відповідає інтересам компанії.  

б) Його позиція, на мою думку, не відповідає інтересам компанії. 

в) Його позиція, на мою думку не відповідає інтересам компанії.  
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23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій 

мові: 

а) «Гарного всім дня!»  – привітався керівник. 

б) «Гарного всім дня!»,  – привітався керівник. 

в) «Гарного всім дня!  – Привітався керівник. 

24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні? 

Використання поверхні автодоріг для розміщення панелей які 

перетворюють енергію сонячного світла на електрику дозволить заощадити 

землі придатні для ведення сільського господарства.  

а) дві 

б) три 

в) чотири 

 

25.Мовне кліше – це: 

а) стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і 

контекстах 

б) немотивованевикористанняусталеноїмовноїформули 

в) повторюванийобразнийзворот 
 


