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ВАРИАНТ № 1
1. У якому рядку наведені слова є синонімами? Оберіть правильну відповідь.
1) кволий, слабкий, немічний, знесилений, знеможений
2) щезати, зникати, губитися, з’являтися, пропадати

2. У якому рядку всі наведені словосполучення є фразеологізмами? Оберіть
правильну відповідь.
1) комар носа не підточить, сонне царство, авгієві конюшні, запашна кава, заварити кашу
2) як сіль в оці, ахіллесова п’ята, дати гарбуза, байдики бити, стріляний горобець

3. У якому рядку правильно пояснено значення фразеологізму «варити воду»?
Оберіть правильну відповідь.
1) вередувати перед кимось
2) соромити когось

4. У якому рядку в усіх словах однакова кількість звуків і букв? Оберіть
правильну відповідь.
1) щастя, знищення, солов’ї, коляда, мірка
2) якість, земля, міліметр, чабан, тьохкає

5. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру И? Оберіть правильну
відповідь.
1) пр…будувати, пр…битий, пр…критися, пр…хилити, пр…міський
2) пр…щепити, пр…бережний, пр...звище, пр…зидія, пр…гарний

6. У якому рядку в усіх словах префікси написані правильно? Оберіть
правильну відповідь.
1) зцементувати, пригарний, зховати, спитати, росказати
2) безплатно, сховок, прибути, зшити, розсипати

7. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом? Оберіть правильну
відповідь.
1) духм…яне, дев…ятсот, з…ясовано, цв…ях, тьм…яний
2) роз…єднані, жаб…ячий, черв…як, п…ятдесят, рум…яний

8. У якому рядку всі слова слід писати без м’якого знака? Оберіть правильну
відповідь.
1) наймен…ший, астрахан…ці, камін…чик, сопіл…ці, тюр…ма
2) астраханс…кий, мален…кий, нян…чити, близ…ко, лял…ці

9. У якому рядку в усіх словах подвоюється Н? Оберіть правильну відповідь.
1) туман…ий, годин…ик, роман…ий, страшен…ий, безвин…ість
2) лиман…ий, дерев’ян…ий, здоровен…ий, шален…ий, неждан…ий

10. У якому рядку всі слова слід писати через дефіс? Оберіть правильну
відповідь.
1) дерево…обробний, на…добраніч, по...троє, навчально…виховний, день …у…день
2) кисло…солоний, по..перше, політико…економічний, віч…на…віч, давним…давно

11. У якому рядку всі слова є числівниками. Оберіть правильну відповідь.
1) шість, шостий, шестиповерховий, одна шоста
2) семеро, триста, шостий, тринадцять

12. У якому рядку допущено помилку у творенні форм ступенів порівняння
прикметників? Оберіть правильну відповідь.
1) більш розвинений, гірший, тонший, найкращий, ближчий
2) самий дотепніший, кращий, найменш відповідальний, самий найгарніший, розумний

13. Поставте іменник ДІВЧИНКА в давальний відмінок. Відповідь запишіть.
__________________________________________________________________
14. У якому рядку допущено помилку? Відповідь аргументуйте.
1) приваблива шимпанзе, довгий путь, смачна пюре, веселе кенгуру, цікавий інтерв’ю
2) кольорове кашне, прудкий какаду, нестерпний біль, небезпечна путь, цікава особа
_Помилку допущено у рядку ___________, тому що
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. Розставте в реченні всі пропущені розділові знаки.
Це така невимовна радість бачити своє творіння що збуджує в людині
прекрасне. (Олександр Довженко)
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інформатика, лінгвістика)
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