
МОРФОЛОГІЯ 

 

Іменник 

001. У котрому рядку всі іменники належать до чоловічого роду? 

1. Клавіш, аркуш, туш, розкіш, ретуш. 

2. Рояль, фламінго, зебра, колібрі, поні. 

3. Кашне, аташе, кюре, какаду, шимпанзе. 

4. Біль, тюль, гриль, синь, син. 
 

002. У котрому рядку всі іменники належать до чоловічого роду? 

1. Воєвода, Лука, джура, ферзь, рукопис. 

2. Біль, цвіль, абажур, розгардіяш, степінь. 

3. Кріль, нежить, колодязь, криниця, жнець. 

4. Ступінь, степінь, сутінь, гусінь, тінь. 
 

003. У котрому рядку всі іменники належать до чоловічого роду? 

1. Народ, нащадок, путь, край, бій. 

2. День, рій, договір, ступінь, аромат. 

3. Вир, ківш, трон, дім, печаль. 

4. Стіл, грім, казанок, тінь, юнь. 

 

004. Котрі з поданих іменників належать до чоловічого роду? 

1. Слуга. 2. Колорадо (штат). 3. Путь. 4. Умань. 5. Тире. 6. Тюль. 7. Ступінь. 8. Кір. 9. Село. 

10. Альпи.  

1. 1,2,3,6,7;    

2. 1,2,3,6,7,8; 

3. 1,2,6,7,8. 

4. 1,2,6,7,8,9. 

 

005. У котрому рядку всі іменники належать до чоловічого роду? 

1. Лист, край, Ілля, земля, піч. 

2. Честь, вість, путь, доповідь, ніч. 

3. Біль, кінь, Микола, дядько, дріб. 

4. Біль, сіль, мідь, тюль, рояль. 

 

006. Котрі з поданих іменників належать до жіночого роду?  

1. Вересень. 2. Арена. 3. Міссісіпі (річка). 4. Село. 5. Щука. 6. Кольє. 7. Путь. 8. ЧАЕС. 9. 

Степ. 10. Меню.  

1. 2,3,5,7. 

2. 2,3,5,7,8. 

3. 2,3,5,6,7. 

4. 3,5,7,8. 

 

007. У котрому рядку всі іменники належать до жіночого роду? 

1. Межа, мережа, хаща, задача, дівча. 

2. Юнь, лань, жаль, звичай, відстань. 

3. Вежа, пожежа, поезія, злива, спрага. 



4. Суша, груша, душа, душ, чаша. 

 

008. У котрому рядку всі іменники належать до жіночого роду? 

1. Рось, повінь, врода, воля, річ, ячмінь. 

2. Буря, гарячка, косовиця, криниця, стерня. 

3. Круча, тиша, легеня, курча, велич. 

4. Мрія, мрійник, надія, надійність, віра. 

 

009. У котрому рядку всі іменники належать до жіночого роду? 

1. Зусилля, рілля, знаряддя, світило, плем’я. 

2. Подорож, упряж, хворостина, жовч, родина. 

3. Суміш, жолудь, лебідь, вождь, фальш. 

4. Сутінь, миля, земля, сіль, гриль. 

 

010. У котрому рядку всі іменники належать до жіночого роду? 

1. Дитя, Галя, насіння, нероба, Саша. 

2. Жінка, олія, каша, калина, солома. 

3. Честь, радість, злість, зловісник, біль. 

4. Микола, курка, риба, сирота, лоша. 

 

011. Котрі з поданих іменників належать до середнього роду? 

1. Черкаси. 2. Інтерв’ю. 3. Перспектива. 4. Дитя. 5. Двір. 6. Школа. 7. Книга. 8. Стаття. 

9.Маестро. 10. Турне.  

1. 2,4,10. 

2. 1,2,10. 

3. 1,2.4,10. 

4. 4,8,10. 
 

012. У котрому рядку всі іменники належать до середнього роду? 

1. Шосе. шасі, таксі, івасі. 

2. Рілля, президія, сирота, читання, видавництво. 

3. Листя, вогнище, дріб, біль, насип. 

4. Життя, ледащо, поле, дівча, зілля. 
 

013. У котрому рядку всі слова є іменниками середнього роду? 

1. Ягня, аташе, Чернівці, Сочі, Сани. 

2. Депо, цеце, кафе, консерви, каное. 

3. Міста, песне, крила, поля, Токіо. 

4. Фінанси, шимпанзе, ягня, дівча. 

 

014. У котрому рядку всі слова є іменниками середнього роду? 

1. Депо, дівча, Чернівці, Львів, Токіо. 

2. Ягня, шосе, кіно, Онтаріо (озеро), управління. 

3. Ворота, висівки, дитя, весілля, вікно. 

4. Село, солома, просо, маестро, колосся. 

 

015. У котрому рядку всі слова є іменниками середнього роду? 

1. Чикаго, реле, меню, таксі, вугілля. 



2. Турне, дівча, авеню,бюро, сани. 

3. Збіжжя, колібрі, кольрабі, дитина, дитя. 

4. Черкаси, інтерв’ю, товариство, бароко, серце. 

 

016. У котрому рядку всі іменники належать до так званого спільного роду? 

1. Сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа. 

2. Круча, груша, неволя, земля, дума. 

3. Вершина, весна, школа, ластівка, ялинка. 

4. Річка, рибалка, риболовля, рибальство. 

 

017. У котрому рядку всі іменники належать до так званого спільного роду? 

1. Сирота, плакса, листоноша, базіка, Саша. 

2. Сіромаха, безглуздя, сани, штани. 

3. Базіка, листоноша, суддя, учитель, інженер. 

4. Сирота, сирітка, сиротина, дитина, дитя. 

  

018. У котрому рядку всі іменники належать до так званого спільного роду? 

1. Роман, Віардо, ледащо, тонкослізка, директор. 

2. Староста, вискочка, ледащо, бідолаха, сіромаха. 

3. Листоноша, суддя, Валя, Слава, слава. 

4. Саша, Ігор, Дюма, Рабле, Бойко. 

 

019. У котрому рядку всі іменники належать до так званого спільного роду? 

1. Книгоноша, плакса, канікули, сани, штани. 

2. Недоріка, сирота, сваха, солодощі, почуття. 

3. Сметана, світанок, каное, пестощі, обличчя. 

4. Слюха, нездара, нікчема, рівня. плакса. 

 

020. У котрому рядку всі іменники не можуть мати значення роду? 

1. Степи, лінії, витрати, ложки, квіти. 

2. Карпати, танці, заздрощі, оглядини, традиції. 

3. Дріжджі, канікули, граблі, штани, сани. 

4. Черкаси, суми, чоботи, штани, черевики. 

 

021. У котрому рядку всі іменники можуть мати форму і однини, і множини? 

1. Збори, Альпи, золото, ялівець, щедрість, баговиння. 

2. Штани, ножиці, обценьки, граблі, вила, Карпати, Ромни. 

3. Колесо, вікна, вухо, стежка, вогонь, традиції, звичаї. 

4. Материзна, залізо, вугілля, яровина, молодь, любов. 

 

022. У котрому рядку не всі іменники можуть мати форму і однини, і множини? 

1. Гори, річки, ходіння, Київ, озера. 

2. Рівень, гілка, комаха, будинок, слово. 

3. Книга, читач, пісня, вірш, викладач. 

4. Робітник, каменяр. лікар, інженер, колосок. 

 

023. У котрому рядку не всі іменники можуть мати форму і однини, і множини? 



1. Сніг, знання, сіль, учнівство, учень. 

2. Поля, степи, гаї, ліси, річки. 

3. Вулик, сила, блискавка, криниця, друг. 

4. Лелека, степ, квітка, стежка. 

 

024. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах однини? 

1. Молоко, папір, глибінь, далеч, зелень. 

2. Солома, Київ, молодь, студентство, вітер. 

3. Юнь, день, береза, шинкар, затемнення. 

4. Студентство, селянство, селяни, чоловіки. 
 

025. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах однини? 

1. Дітвора, бадилля, віск, вовна, молодість. 

2. Золото, горе, гнів, господарство, ескіз. 

3. Віспа, доброта, демократія, Болгарія, зима. 

4. Ангіна, горло, хребет, спина. плече. 

 

026. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах однини? 

1. Провесінь, знання, кисень, насіння, козацтво. 

2. Радість, сум, мир, Київ, збіжжя. 

3. Вінець, жнива, проміння, літо, землемір. 

4. Село, діброва, глина, трава, барвінок. 

 

027. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах множини? 

1. Дарданелли, Чернівці, Карпати, Гімалаї, Альпи. 

2. Міста, шпроти, консерви, подорожі, макарони. 

3. Шаровари, джинси, елементи, радощі, любощі. 

4. Джинси, штани, чоботи, кишені, черевики. 

 

028. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах множини? 

1. Ночви, нетрі, країни, світи, пристрасті. 

2. Сумніви, веселощі, краєвиди, оповідання, зустрічі. 

3. Ножиці, меблі, вила, двері, сани. 

4. Гімалаї, канікули, екзамени, заліки, сесія. 

 

029. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах множини? 

1. Гордощі, водорості, телефони, перегони, веснянки. 

2. Канікули, обценьки, щипці, сани, штани. 

3. Фінанси, долари, гроші, витрати, збитки. 

4. Гроші, решта, залишки, помиї, села. 

 

030. У котрому рядку всі іменники вживаються лише у формах множини? 

1. Вибори, найми, фінанси, площі, ворота. 

2. Обійми, канікули, ласощі, Бескиди, пустощі. 

3. Висівки, вершки, дріжджі, граблі, вітри. 

4. Свята, радощі, сум, нелюди, сніги. 

 



031. У котрому рядку всі іменники належать до першої відміни? 

1. Дорога, сторона, гривня, рілля, стаття. 

2. Нарада, посада, центнер, задача, притча. 

3. Дует, квартет, серпень, вежа, опера. 

4. Ланкова, лісничий, маестро, суддя, сирота. 

 

032. У котрому рядку всі іменники належать до першої відміни? 

1. Честь, сталь, обрій, хліб, лист. 

2. Хустка, Ілля, суддя, вишня, мова. 

3. Надія, конвалія, акація, актриса, в’яз. 

4. Марія, Микола, Іван, Сидір, Гаврило. 

 

033. У котрому рядку всі іменники належать до другої відміни? 

1. Аґрус, майдан, занепад, слово, віче. 

2. Табло, кубло, альманах, жасмин, клуб. 

3. Куліш, ківі, завуч, ніч, поміч. 

4. Реле, плече, віче, селище, видовище. 

 

034. У котрому рядку всі іменники належать до другої відміни? 

1. Кущ, тиждень, міст, директор, хлопча. 

2. Море, прибій, цукор, вокзал, явір. 

3. Камінь, сонце, далеч, небо, ім’я. 

4. Світанок, вечір, обід, ранок, пообіддя. 

 

035. У котрому рядку всі іменники належать до третьої відміни? 

1. Дукат, дюйм, жах, Сибір, підосичник. 

2. Подорож, ненависть, лінь, молодь, захланність. 

3. Державність, користь, сув’язь, обрій, застій. 

4. Радість, біль, сум, веселість, мати. 
 

036. У котрому рядку всі іменники належать до третьої відміни? 

1. Кохання, мати, радість, вісь, тінь. 

2. Риба, забіяка, розповідь, трава, роса. 

3. Лінь, річ, гордість, піч, любов. 

4. Путь, степ, дорога, шлях, вулиця. 
 

037. У котрому рядку всі іменники належать до четвертої відміни? 

1. Маля, ім’я, слоненя, горобеня, хлоп’я. 

2. Просо, степ, теля, сповідь, лань. 

3. Козеня, мишеня, курчатко, сім’я, гуаш. 

4. Знаряддя, знання, теля, лоша, хлоп’ятко.  
 

038. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

1. Любов, бур’ян, доля, зілля, суддя. 

2. Квас, криза, лекція, дівча, цвіль. 

3. Глина, країна, доброта, арфа, артерія. 

4. Дмитро, Дніпро, Микола, Сава, Данило. 
 

039. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 



1. Промінь, аптека, багаж, Ужгород, Байкал. 

2. Баржа, бар’єр, доля, табель, варення. 

3. Далечінь, мужність, папороть, мідь, печаль. 

4. Сестра, суддя, смола, міль, мідь. 
 

040. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

1. Пінцет, бром, узгір’я, море, верховіття. 

2. Сад, цех, Йосип, збіжжя, друг, сіль. 

3. Нежить, заграва, зайченя, розмова, хоробрість. 

4. Тюль, біль, міль, путь, сіль. 

 

041. У котрому рядку не всі іменники належать до м’якої групи першої відміни? 

1. Скриня, буря, земля, доля, Марія. 

2. Анастасія, Індія, голова, пісня, тиша. 

3. Зоря, сім’я, колія, стаття, криниця. 

4. Пісня, праця, суддя, надія, мрія. 
 

042. У котрому рядку не всі іменники належать до твердої групи першої відміни? 

1. Білка, липа, шапка, Микола, Полтава. 

2. Сторінка, пуща, загадка, круча, тиша. 

3. Доброта, віра, малина, Микита, молитва. 

4. Штора, холера, сестра. прем’єра, Венера. 
 
 

043. У котрому рядку всі іменники належать до м’якої групи? 

1. Земля, пісня, поезія, звичай, вівчар. 

2. Місце, поле, серце, зусилля, село. 

3. Столяр, прислів’я, воротар, край, тінь. 

4. Мідь, міль, день, пень, тюль. 
 

044. У котрому рядку не всі іменники належать до мішаної групи першої відміни? 

1. Дача, груша, мережа, площа, подача. 

2. Задача, круча, тканина, жінка, доля. 

3. Межа, вдача, втеча, листоноша, віддача. 

4. Межа, душа, груша, суша, вежа. 
 

045. До якої відміни і групи належить іменник вежа? 

1. До першої відміни твердої групи. 

2. До першої відміни м’якої групи. 

3. До першої відміни мішаної групи.  

4. До другої відміни м’якої групи. 
 

046. У котрому рядку всі іменники належать до однієї групи? 

1. Ігор, обличчя, лисиця, гонець, змій. 

2. Поводир, сузір’я, гребля, піддашшя, трава. 

3. Акварель, мораль, лікарня, оселя, господиня. 

4. Дитя, земля, мрія, тесля, теля. 
 

047. У котрому рядку всі іменники належать до однієї групи? 

1. Узбіччя, пейзаж, межа, душа, втеча. 

2. Багаж, ключ, книги, кущ, каменяр. 



3. Базарище, ложе, газетяр, сторожа, чаша. 

4. Базар, поштар, каменяр, ювіляр, ювелір. 

 

048. До якої відміни і групи належить іменник каменяр? 

1. До першої відміни твердої групи. 

2. До першої відміни м’якої групи.  

3. До другої відміни мішаної групи. 

4. До другої відміни м’якої групи. 
 

049. У котрому рядку всі іменники належать до однієї групи? 

1. Стаття, море, збіжжя, кобзар, пухир. 

2. Командир, рілля, скрипаль, ніж, відро. 

3. Сторож, курча, клоччя, плече, середовище. 

4. Нива, плахта, лан, село, край. 

 

050. У котрому рядку всі іменники належать до однієї групи? 

1. Столяр, футляр, школяр, газетяр, пісняр. 

2. Мир, інженер, сир, ректор. звір. 

3. Секретар, кухар, лікар, книгар, скляр. 

4. Сестра, суддя, мрія, площа, долоня. 

 

051. З’ясуйте, у якому відмінку вжито виділений іменник: 

Прилітай же, мій соколе, мій голубе сизий! (Нар. тв.). 

1. У кличному. 

2. У родовому. 

3. У давальному. 

4. У знахідному. 

 

052. У  котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Квадрата, вазона, авансу, верблюда, меду. 

2. Велосипеда, аванса, сніга, велогонщика, конусу. 

3. Верстата, вектору, автора, автомобілю, дощу. 

4. Лондона, Парижа, Дуная, Дніпра, Кривого Рога. 
 

053. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Вальса, городу, кольору, вербувальника, калиму. 

2. Архіву, радіуса, раціона, авралу, светра. 

3. Ребуса, верстата, Байкалу, магнію, майдану. 

4. Квадрата, сантиметра, барвінка, інститута. 

 

054. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Простору, Кривого Рогу, вимпела, брата, загону. 

2. Вакууму, Ельбрусу, багажа, вигляду, доща. 

3. Байкаря, авіазавода, авторитету, якоря, класа. 

4. Іменника, прикметника, дієслова, рода, вида. 
 

055. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Керівника, ветерана, класа, баласту, ременю. 



2. Рецепта, підмета, Романа, регіону, балансу. 

3. Випускника, автотуризма, ремонту, вівторку, рóбота. 

4. Майдану, футбола, теніса, відра, сина. 
 

056. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Військкомата, роту, Босфору, палаца, патріотизму. 

2. Інституту, балету, Балатону, авіатора, газетяра. 

3. Азоту, параграфа, карася, вівторка, гаражу. 

4. Університета, інститута, коридору, простору, танцю. 
 

057. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Бакалавра, перевалу, жалю, екрана, Пакистану. 

2. Актива, агронома, сантиметру, риса, банку. 

3. Рефлексу, серпня, бар’єру, бармену, акцизу. 

4. Китая, Дуная, Уралу, Бугу, Дністра. 
 

058. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Алфавіту, еколога, Житомиру, барбарису, хлібу. 

2. Босфору, Лебедина (місто), коваля, телефону, грипу. 

3. Тенісиста, лада, екс-чемпіону, бартера, вапняка. 

4. Бігуна, інженера, робітника, вітра, ножа. 
 

059. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Вакууму, антивірусу, басейна, теста, тенісу. 

2. Тифу, факультета, тиражу, експерту, табеля. 

3. Антракту, Сиваша, сифона, розквіту, сатину. 

4. Ситцю, гіпюру, степу, ліса, гаю. 
 

060. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників? 

1. Росту, наказу, мільйона, персня, перцю, нефриту. 

2. Сеансу, пінцета, сніга, номеру, гастриту. 

3. Аргумента, силуету, “Перцю” (журнал), підйома, слуха. 

4. Рода, виду, відмінку, займенника, косинуса. 
 
 

Прикметник 
 

061. У котрому рядку всі слова є прикметниками? 

1. Чотирьохкамерний, трьохсотий, горішній, гордий. 

2. Квітчастий, гористий, гривастий, чий, якийсь. 

3. Материн, батьківський, патріотичний, однокімнатний. 

4. Охайний, будь-який, громадський, губатий, гумористичний. 
 

062. У котрому рядку всі слова – прикметники? 

1. Видимий, зримий, явний, помітний, інший. 

2. Усякий, кожний, справжній, далекий, ніякий, нічий. 

3. Дертися, підійматися, дряпатися, вилізати, догори. 

4. Простий, просторовий, густобровий, кострубатий, гумовий. 
 
063. За яких умов прикметники можуть переходити з одного розряду в інший? 

1. Якщо вживаються в переносному значенні.  

2. Якщо не утворюють ступенів порівняння.  



3. Якщо вживаються в прямому значенні.  

4. Якщо утворюють ступені порівняння. 
 

064. У котрих словосполученнях відносні прикметники вжито у значенні якісних? 

1. Золота пора, дерев’яний погляд, малинова хустка, сталева воля, кришталева вода. 

2. . Залізна брама, скляний посуд, шкільне приладдя,  мідний перстень, золотий ланцюжок.  

3. Малиновий сік, шоколадне морозиво, сніговий покрив, нічна пора, вітрильний човен. 

4. Залізна брама, залізні ґрати, залізна пластинка, кришталева чаша, заячий хвіст. 
 

065. У котрому рядку всі слова – якісні прикметники? 

1.  юдяний, терміновий, нагальний, залізничний, злісний. 

2. Глибокий, давній, щирий, темний, серйозний. 

3. Глухуватий, гостинний, приязливий, місячний, парадний. 

4. Державний, лункий, громоподібний, густий, віддалений. 
 
 

066. До якого розряду за значенням належить виділений прикметник? 

Маруся Кайдашиха була улесливо-манірна, чванлива й нещира. 

1. Якісний; 2. Відносний; 3. Присвійний; 4. Не належить до жодного розряду. 

 
 

067. У котрому рядку всі слова – відносні прикметники? 

1. Фізичний, книжковий, музейний, ілюстративний, докладний. 

2. Колективний, самостійний, спортивний, гарний, скляний. 

3. Внутрішній, двоколірний, спритний, геологічний, морський. 

4. Обласний, медичний, корабельний, робітничий, заочний. 

 

068. У котрому рядку всі прикметники  – відносні ? 

1. Широке поле, високий чоловік, рожеве пір’я, блакитне небо. 

2. Прикордонний міст, завтрашній день, східний вітер, український сувенір. 

3. Батьків капелюх, сестрин будинок, братів голос, вдовин син. 

4. Срібний іній, золоті руки, оксамитовий голос, жовтий лист. 

 

069. У котрому рядку всі пикметники – присвійні ? 

1. Ведмежа послуга, лисяча нора, заяча душа, оксамитова шкіра. 

2. Львівська кава, південна спека, сьогоднішня розмова, сталеві нерви. 

3. Шевченківський стиль, офіцерський загін, аматорський гурток, місячна відпустка. 

4. Батьків наказ,Софіїн зошит, ведмежа лапа, материна хустка. 

 

070. До якої групи за значенням належать прикметники в поданих словосполученнях? 

Сестрина хустка, Галчина відповідь, сорочине гніздо, братова книга, татова розмова, 

батькова шапка, солов’їна пісня, вовча лапа, заячий хвіст, собачий гавкіт, бджолина сім’я. 

1. Присвійні; 2. Відносні; 3. Якісні; 4. Не належить до жодної групи. 

 

071. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Моторніший, більш зеленіший, гарнюсінький, найсильніший, ближчий. 

2. Найтихіший, більш елегантний, красивіший, тонший, найбільш зібраний. 

3. Тонюсінький, жовтавіший, презлющий, худіший, найвірніший. 



4. Синіший, молодший, ясніший, довший, більш ширший. 
 

072. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Найчіткіший, найбільш талановитий, дружніший, глибший. 

2. Товстуватий, гострокриліший, блакитніший, солідніший, більш солодкий. 

3. Чорнявіший, найспокійніший, чистіший, здоровенніший, товстіший. 

4. Кращий, більший, щонайгірший, якнайкращий, чорнявіший. 
 

073. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Найстаріший, найбільш мудріший, красивіший, повнісінький, густіший. 

2. Зеленкуватіший, більш старіший, тонший, більш дружний, найтяжчий. 

3. Більш тендітний, ретельніший, найповажніший, якнайгірший. 

4. Чорніший, ближчий, вагоміший, презліший, добріший. 
 

074. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Дружніший, більш свіжіший, чутливіший, предобрий, найщасливіший. 

2. Найчіткіший, найбільш відомий, щедріший, більш поважний, розумніший. 

3. Більш зручніший, буланіший, страшенний, гарнюсінький, звучніший. 

4. Солодкий, рідніший, гірший, самий чесний, гладший. 
 

075. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Чіткіший, більш дорослий, презлий, дужчий, молодший. 

2. Найрідніший, швидший, упевненіший, найніжніший, менш вразливий. 

3. Ширший, найнижчий, тонесенький, прездоровий, кращий. 

4. Чарівніший, золоті ший,синіший, добріший, старанніший. 
 

076. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Найвищий, добріший, більш емоційний, найніжніший, запашніший. 

2. Гостріший, самий вдаліший, синіший, найрухливіший, глухіший. 

3. Найулюбленіший, зеленкуватіший, вологіший, молодший, червоніший. 

4. Свіжіший, солоніший, білявіший, гостріший, добріший. 
 

077. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Більш продуктивний, легший, фіолетіший, пречудовий, спокійніший. 

2. Найпопулярніший, кислосолодший, дорожчий, світліший, найтяжчий. 

3. Сильніший, найменш перспективний, предоьріший, тонший. 

4. Легший, наймудріший, більш сумлінний, найсучасніший, лагідніший. 
 

078. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Блакитніший, чистісінький, молодший, гнідіший, яскравіший. 

2. Найбільш вдалий, чарівніший, менш досконалий, рухливіший, найпривітніший. 

3. Прездоровий, багатший, синюватіший, самий холодніший, ясніший. 

4. Гучніший, найсліпіший, найважчий, дужчий, наймолодший. 
 



079. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Найвідоміший, більш рішучий, якнайгірший, веселіший, дорожчий. 

2. Солодший, найбільш лагідний, сліпіший, презлий, свіжіший. 

3. Найтяжчий, жовтіший, швидкокриліший, прегарний, найвеличніший. 

4. Ближчий, коротший, здоровенніший, вагоміший, довший. 
 

080. Визначте, у котрому рядку подано правильно форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

1. Найбільш стійкіший, здоровенний, сліпіший, пізніший, найгарніший. 

2. Предобрий, найогидніший, солодший, свіжесенький, глухіший. 

3. Найпривітніший, менш вологий, найгарніший, важчий, більш складний. 

4. Дешевший, дзвінкіший, самий високий. глибший, симпатичніший. 
 

081. У котрому рядку всі прикметники належать до м’якої групи? 

1. Середній, художній, вчорашній, колишній, торішній. 

2. Повен, готов, зелен, дрібен, здоров. 

3. Верхній, середній, зелений, безкраїй, Маріїн. 

4. Сині, жовті, зелені, тверді, м’які.  
 

082. У котрому рядку  усі прикметники м’якої групи? 

1. Козацький, вольовий, гострий, зелений, слизький. 

2. Легкі, важкі, прості, жваві, мудрі. 

3. Легкий, стрункий, низький, молодий, багатий. 

4. Торішні, дружні, сині, вечірні, колишні. 

 

083. У котрому рядку всі прикметники належать до м’якої групи? 

1. Зелений, зелена, зелене, вчорашній, добродушний. 

2. Синій, синя, синє, вранішня, вранішнє. 

3. Вовча (лапа), овеча (вовна), заячий (хвіст), орлиний (дзьоб), куряча (сліпота). 

4. Свіжий, солоний, лагідний синій. щасливий. 

 

084. У котрому рядку всі прикметники належать до твердої групи? 

1. Рішучий, дрібний, незабутній, майбутня, східний. 

2. Довга, високе, близькі, сучасні, солодкі. 

3. Веселий, пахуче, солов’їна, торішній, безкраїй. 

4. Мудрі, розумні, впевнені, наполегливі, успішні. 
 

085. У котрому рядку всі прикметники належать до твердої групи? 

1. Високі, стрункі, рівні, тверді, вечірні. 

2. Низькі, лісові, польові, степові, древні. 

3. Самотні, древні, сині, літні, безкрайні. 

4. Старанні, розумні, ввічливі, помірковані, розсудливі. 

 

086. У котрому рядку всі прикметники належать до твердої групи? 

1. Лагідний, добрий, щирий, сміливий, дружній. 

2. Жовтий, синій, чорний, білявий, сірий. 

3. Низькі, високі, смугляві, гострі, активні. 

4. Чарівний, дорогий, сусідній, літній, ніжний. 



087. У якому відмінку вжито виділений прикметник? 

У чистому полі, на широкому роздолі, ледве помітним шляхом їхала на добрих конях ватага 

козаків. 

1. У родовому. 

2. У давальному. 

3. У знахідному. 

4. У місцевому. 
 

088. У котрому реченні допущено помилку у вживанні відмінкової форми прикметника? 

1. Прекрасним літним ранком усе село зібралося на традиційне свято. 

2. Новорічній ялинці радів кожний із присутних на святі. 

3. У бризках променя купаються вже прив’ялії квітки. 

4. Небо було чисте, темно-синє, як буває в гаряче літо під полудень. 
 

089. У котрому реченні допущено помилку у вживанні відмінкової форми прикметника? 

1. У світлім промінні місяця блідолицього іскрилася водичка в гірськім потічку. 

2. Пізне і несвоєчасне звернення до лікаря часто є причиною хронічних хвороб. 

3. Справжніми героями змальовані в українських історичних думах козаки. 

4. Україна славиться своїми унікальними природніми умовами. 
 

090. У котрому реченні допущено помилку у вживанні відмінкової форми прикметника? 

1. На землі квітучій і думки квітучі, а в думках квітучих — торжество душі. 

2. Вимоги громадян вільно користуватися рідною мовою є обґрунтованими і природними. 

3. Із незабутніх мандрів у складі антарктичної експедиції повернувся наш земляк. 

4. Його виступ було визнано як мужній, найкращій на зборах. 

 

Числівник 
 

091. У котрому рядку всі слова – числівники? 

1. П’ятсот вісімдесят вісім, дев’яносто, двадцятка. 

2. Сімсот, мільйон, трильйон, мільйонер, два. 

3. Шість тисяч, тридцятеро, одна шоста, дванадцять. 

4. Начетверо, мало, чотирьохтисячний, мільйон. 
 

092. У котрому рядку всі слова – числівники? 

1. Два, другий, двісті, двійка, подвоїти. 

2. Сімсот, мільйон, чотири, триста, одна шоста. 

3. Тисяча, мільйон, триденний, сорок, перший. 

4. Подесятерити, два кілограми, тисяча сто, тринадцять. 
 

093. У котрому рядку всі слова числівники? 

1.Тринадцять, одиниця, вдруге, чверть, кількахвилинний. 

2. П’ятеро, третина, подвоїти, мільйон, вісімка. 

3. Кілька, півтора, утретє, половина, десятка. 

4. Сьомий, тритисячний, семеро, десяте, двадцять три, кількінадцять. 
 

094. У котрому рядку всі числівники є порядковими? 

1. Четверо, п’ятеро, десятеро, двоє, троє. 

2. Другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий. 

3. Десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят. 



4. Сьомий, сімдесятий, сотий, трьохповерховий, одинадцятий. 

 

095. У котрому рядку всі кількісні числівники є збірними? 

1. Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро. 

2. Два, три, чотири, п’ять, десять. 

3. Двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят. 

4. Сімдесят, восьмеро, триста, дев’яносто, півтора. 
 

096. У котрому рядку всі числівники є збірними? 

1. Обидва, півтора, вісімдесят п’ятий, один. 

2. Двоє, тридцятеро, семеро, обоє, четверо. 

3. Дев’ятнадцять, тридцятеро, п’ять, сотня, два. 

4. Кільканадцять, кількасот, кількадесят, декілька, півтори. 

 

097. У котрому рядку всі числівники є неозначено-кількісними? 

1. Кільканадцять, кількасот, кількадесят, декілька, багато. 

2. Двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят. 

3. Декілька, декількадесят, сто, семеро, двісті. 

4. Шістдесят, триста, чотириста, багато, тисяча. 

 

098. У котрому рядку всі числівники є неозначено-кількісними? 

1. Триста, сто перший, десятеро, четверо, тридцять два. 

2. Кількасот, декілька, півтора, півтори, четверо. 

3. Декілька, кільканадцять, двоє, тричі, двічі. 

4., Кількасот, багато, кількадесят, кільканадцять, декілька. 

 

099. У котрому рядку всі числівники є неозначено-кількісними? 

1. Одинадцятеро, двісті, сорок один, п’ятсот, кільканадцять. 

2. Десять, десятка, сімдесят два, один, семеро. 

3. Декілька, кількасот, багато, небагато, кільканадцять. 

4. Декілька, сотка, тисячка, кільканадцять, мало. 

 

100. У котрому рядку всі числівники дробові? 

1. Півтора, півтори, одна друга, нуль цілих п’ять десятих, три сьомих. 

2. Півтора, півтори, три, двадцять, семеро. 

3. Три десятих, півтора, півтори, одна друга, нуль цілих дві четвертих. 

4. П’ятсотліття, одна друга, три четвертих, півтора, півтори. 

 

101. У якому відмінку виступає числівник у поданому реченні? 

У шістдесятих роках в українську літературу прийшли такі видатні поети, як Василь 

Симоненко, Борис Олійник, Ліна Костенко... 

1. У називному. 

2. У родовому. 

3. У давальному. 

4. У знахідному. 
 

102. У якому відмінку вжито числівник у поданому реченні? 

Не так страшно п’яти вовків, як улесливого лиходія (Нар. тв.). 



1. У називному. 

2. У знахідному.  

3. У давальному. 

4. У родовому. 
 

103. У якому відмінку вжито виділений у прислів’ї числівник? 

У сімох няньок дитина без носа (Нар. тв.). 

1. У називному. 

2. У родовому. 

3. У давальному. 

4. У знахідному. 

 

104. Яким членом речення виступає виділений числівник? 

Дзвінкий хлоп’ячий голос.. безперестанку співав: – Сім раз по вісім – п’ятдесят шість. 

(М.Коцюбинський). 

1. Підметом. 

2. Присудком. 

3. Додатком. 

4. Обставиною. 
 

105. Яким членом речення виступає виділений числівник? 

Два кольори мої, два кольори: червоне – то любов, а чорне – то журба. 

1. Підметом.  

2. Присудком.  

3. Додатком.  

4. Обставиною. 
 

106. Яким членом речення виступає виділений числівник? 

Півтори години слухаю вашу дискусію. 

1. Підметом. 

2. Пприсудком. 

3. Додатком. 

4. Обставиною. 
 

107. Яким членом речення виступає виділений числівник? 

Тепер вони обоє сміються. 

1. Підметом. 

2. Присудком. 

3. Додатком. 

4. Обставиною. 

 

108. Яким членом речення виступають виділені числівники? 

Мина сьомий місяць,  осьмий,  Уже й дев’ятий настає (Т.Шевченко). 

1. Підметом. 

2. Присудком. 

3. Означенням. 

4. Обставиною. 

 

109. Яким членом речення виступають виділені числівники? 



Дванадцять раз ударили гармати (В.Сосюра). 

1. Підметом. 

2. Присудком. 

3. Додатком. 

4. Обставиною. 

 

110. Яким членом речення виступають виділені числівники? 

На той час суддями були: якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа та два стареньких цапа 

(Л.Глібов). 

1. Підметом. 

2. Присудком. 

3. Додатком. 

4. Означенням. 

 

111. Доберіть правильний варіант продовження поданого незакінченого речення: “Як 

числівник двісті, відмінюються також числівники...” 

1. П’ять – двадцять, тридцять, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.  

2. Три, чотири. 

3. Сорок, дев’яносто, сто.  

4. Триста, чотириста. 
 

112. Як змінюються порядкові числівники? 

1. За родами та числами. 

2. За родами та відмінками. 

3. За родами, числами та відмінками. 

4. Тільки за відмінками. 
 

113. Доберіть правильний варіант продовження поданого незакінченого речення: 

“Числівник два відмінюється, як ...” 

1.П’ять – двадцять, тридцять, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.  

2. Три, чотири.  

3. Сорок, дев’яносто, сто.  

4. Двісті – дев’ятсот. 
 

114. У котрому рядку форму числівника вжито правильно? 

1. На шістдесяти трох сторінках книги. 

2. На шестидесяти трьох сторінках книги. 

3. На шістдесятьох трьох сторінках книги. 

4. На шістдесяти три сторінках книги. 
 

115. У котрому реченні допущено помилку у вживанні відмінкової форми числівника? 

1. Уже п’ять листів відправили члени гуртка, а відповіді не було. 

2. Сидить Марушка у сімох кожушках. 

3. Разом із чотирьома своїми вихованцями тренер охоче відповідав на запитання журналістів. 

4. Сім струн я торкаю струна по струні. 

 

116. У котрому реченні допущено помилку у вживанні відмінкової форми числівника? 

1. Олесь так захопився купленою річчю, що й тисяччю інших ніхто не відволік би його уваги. 

2. Микола взяв у бібліотеці двоє книжок. 



3. Бігає Марушка у ста кожушках. 

4. Працювали без вихідних, по десять годин на добу. 

 

117. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складених числівників? 

1. Р.в. Шестисот сімдесяти, шестисот семидесятьох. 

2. Д.в. Восьмистам вісімдесяти чотирьом, восьмистам вісімдесятьом чотирьом. 

3. О.в. Сімастами сімдесятьма чотирма, сьомастами семи десятьма чотирма. 

4. О.в. Пятьмастами восьмидесятьма п’ятьма, п’ятьомастами восьмидесятьома п’ятьма. 

 

118. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складених числівників? 

1. Р.в. Двохсот п’ятидесяти семи, двохсот п’ятидесятьох сімох. 

2. Д.в. Трьомстам сорокам шести, трьомстам сорока шістьом. 

3. М.в. (На) шестистах вісімдесяти шести, (на) шестистах вісімдесятьох шістьох. 

4. М.в. (На) сімохсот дев’яноста п’яти, (на) сімохстах дев’яноста п’ятьох. 

 

119.  У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складених числівників? 

1. Р.в. Сто двадцяти чотирьох, сто двадцятьох чотирьох. 

2. Д.в. Шестистам сорока п’яти, шестистам сорока п’ятьом. 

3. О.в. П’ятистами вісімдесятьма п’ятьма, п’ятьмастами вісімдесятьома вісьма. 

4. М.в. (на) стах п’ятдесяти, (на) стах п’ятдесятьох. 

 

120. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складених числівників? 

1. Д.в. Трьомстам тридцяти восьми, трьомстам тридцятьом вісьмом. 

2. О.в. Сімастами сімдесятьма двома, сімастами сімдесятьома двома. 

3. М.в. (На) вісімсот вісімдесяти шести, (на) восьмистах вісімдесятьох вісьмох. 

4. Р.в. Вісімсот вісімдесяти шести, восьмисот вісімдесятьох шістьох. 

 

Займенник 
 

121. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. Десь, хтось, всякий, котрий, ми. 

2. Деякий, чий, кожний, ніякий, що, стільки, скільки. 

3. Весь, кудись, я, хто? казна-що. 

4. Хто-небудь, хтозна-де, він, цей, той. 
 

122. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. Скільки, жодний, де-небудь, ніхто, цей, там. 

2. Завтрашній, який, нічий, їхній, тут, він. 

3. Ви, хтозна-який, чий, хтось, ніхто, наш. 

4. Деякий, дехто, всюди, хто, весь, свій. 
 

123. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. І, на, чи, аж, ти, лише, ніж. 

2. Я, він, ми, ви, його, їхній, такий. 

3. Такий, ваш, де, ніде, багато, мій, твій. 

4. Щось, ще, щоб, дещо, таки, сам, кожний. 
 

124. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. Своєї, ніякий, таким, цих, ніхто. 



2. Того, цього, тих, стількома, цих, якось. 

3. Ту, цією, усякого, мене, усе, добре. 

4. Той, цей, такий, так, стільки. 

 

125. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. Чиїхось, казна з ким, декого, якимсь, будь з ким, вони. 

2. Чого, себе, стількох, комусь, колись. 

3. Будь з ким, такого, абияким, тих, якось. 

4. Ніхто, ніде, нікотрий, ніколи. 

 

126. У котрому рядку всі слова є займенниками? 

1. Дехто, весь, той, мій, тут. 

2. Той, цей, такий, стільки, хтозна-який. 

3. Самий, цей, нікотрий, дещо, там. 

4. Всякий, сам, кожний, один, інший. 

 

127. У котрому рядку всі займенники означальні? 

1. Усю, кожен, сам, інший, всякий. 

2. Цього, такій, стільком, того, кожного. 

3. Собі, усьому, самий, чиїх, цим. 

4. Себе, тебе, всякий, увесь, кожен. 

 

128. У котрому рядку всі слова – означальні займенники? 

1. Хто, що, який, чий, котрий, скільки. 

2. Хтось, хто-небудь, будь-який, абищо, казна-що, деякий. 

3. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, жодний. 

4. Весь, всякий, кожний, самий, сам, інший. 

 

129. У котрому рядку всі займенники неозначені? 

1. Інша, сама, кожна, той, ніхто. 

2. Абиким, всьому, мною, ні в якому, деким. 

3. Декому, чиїхось, абихто, щось, хтось. 

4. Деколи, декуди, деінде, дехто. деякий. 

 

130. У котрому рядку “зайве” слово? 

1. Він, вона, ми, себе, тебе. 

2. Моя, твій, наш, її, ваш. 

3. Хто, що, який, чий, котрий. 

4. Весь, всякий, кожний, сам, інший. 

 

131. У якому рядку всі займенники особові? 

1. Йому, вас, нам, вам, ними. 

2. Своєму, собою, абичого, іншу, ви. 

3. Ні з ким, ніскільки, чиє, нашу, вашу. 

4. Мене, себе, тебе, нас, вас. 

 

132. У якому рядку всі займенники присвійні? 

1. Котру, тих, тобі, твоїх, чиїх. 

2. Твоїм, наших, вашими, мою, твою. 

3. Ними, тобою, вашими, своєю, моєю. 

4. Мій, твій, свій, їхній, весь, всякий. 

 

133. У якому рядку всі займенники неозначені? 



1. Інша, сама, абияка, дехто, деякий. 

2. Абиким, всьому, мною, будь-хто, дехто. 

3. Декому, хтось, абиякий, хто-небудь, де з ким. 

4. Хто, хтось, що, абищо, кому. 

 

134. У якому рядку всі займенники вказівні? 

1. Того, цей, стільки, таку, такий. 

2. Нашими, себе, тими, такими, стількома. 

3. Їхніми, ця, цією, мною, цими. 

4. Цей, ця, стільки, нас, вас. 

 

135. У котрому рядку всі займенники є відносними? 

1. Хто? що? який? чий? котрий? скільки? 

2. Мій, твій, свій, наш, ваш, їхній. 

3. Хто, що, який, чий, котрий, скільки. 

4. Весь, всякий, кожний, самий, сам, інший. 

 

136. У котрому рядку всі займенники одного розряду? 

1. Кожний, весь, всякий, інший. сам. 

2. Той, інший, такий, мій, свій. 

3. Наш, ваш, ніякий, самий, кожний. 

4. Весь, всякий, інший, кожний, ваш. 

 

137. Укажіть, у якому рядку всі займенники пишуться через дефіс: 

1. Що/небудь, ні/хто, ні/в/чому, аби/хто, казна/хто. 

2. Хтозна/який, будь/чий, хто/небудь, казна/кому, хтозна/чому. 

3. Аби/хто, будь/що, де/хто, казна/що, казна/з/ким. 

4. Будь/хто, де/чому, будь/який, будь/з/ким, хто/сь. 

 

138. У котрому рядку всі займенники одного розряду? 

1. Кожний, весь, всякий, інший, сам. 

2. Той, такий, мій, свій, чий. 

3. Наш, ваш, ніякий, самий, котрий.  

4. Хто, що, котрий, чий, стільки. 

 

139.У котрому рядку “зайве” слово? 

1. Він, вона, ми, себе, тебе. 

2. Моя, твій, наш, свій, ваш. 

3. Хто, що, який, чий, котрий. 

4. Ніхто,  ніякий, ніскільки, нікотрий, ні з ким. 

 

140. Скільки займенників у поданому реченні? 

Чужа хата – не своя, не своя, 

Я дівчина не твоя, не твоя. 

1. 4;       2. 5;     3. 3;     4. 2. 

 

141. Скільки займенників у поданому реченні? 

Люди, яких люблять і шанують, не обов’язково вродливі й не завжди винятково розумні, 

проте вони мають такі властивості, які полегшують їм установлювати контакти з іншими 

людьми. 

1. 4;    2. 5;    3. 6;    4. 7. 

 

142. Скільки займенників у поданому реченні? 

Щасливий той, хто ще не вміє грати, Він сам собі Шопен і Берліоз (Л.Костенко). 



1. 5;    2. 6;    3. 7;    4. 4. 
 

143. Скільки займенників у поданому реченні? 

Його душа в святих його словах Одбилася акордами смутними; Вона живе і в тих благих 

сльозах, Що над його піснями пролили ми; Вона живе, витає поміж нас Надією на щастя, на 

свободу: Любить народ навчає кожний час – Поет живе в серцях свого народу! 

(В.Самійленко). 

1. 10.      2. 11;    3. 9;     4. 8. 
 

144. Скільки займенників у поданому реченні? 

В біді твоїй рідніша ти мені; Тобі несу я сили всі, що маю; І працю тиху, і мої пісні На вівтар 

твій побожно я складаю (В.Самійленко). 

1. 9;    2.8;       3. 10;     4. 11. 
 

145. Скільки займенників у поданому реченні? 

Ми тим поб’єм його [зло], що чесні почуття У всі серця вкладати будем, Що скрізь понесемо 

правдивеє знаття І в головах думки розбудим (В.Самійленко). 

1. 5;      2. 4;     3. 6;     4. 7. 
 

146. Скільки займенників у поданому реченні? 

Коли я вмру, То в ту пору Природі я себе віддам, І тіло все Перенесе Вона у свій величний 

храм (В.Самійленко). 

1. 5;      2.6;     3.8;     4. 7. 
 

147. Скільки займенників у поданому реченні? 

Зроду-віку ні в якому суді нога моя не була; знала я попа та благочинного і годі; а воно – 

отой Іванець – накоїло такого, що мене на старості літ потягли до слідчого (О. Кониський). 

1. 6:      2. 5.      3. 7;      4. 8. 
 

148. Скільки займенників у поданому реченні? 

Я чув її, ту мову чарівную, І серце рветься ще її почути, Найбільше щастя, де найменш 

отрути, І щастя те моє, бо я існую (В. Самійленко). 

1. 7;     2. 8;      3.6;      4.5. 
 

149. Скільки займенників у поданому реченні? 

Наші предки колись задля краю свого Труд важкий підіймали на плечі; Я ж умію тепер 

боронити його І служити не злазячи з печі (В.Самійленко). 

1. 2.    2. 3;     3. 4;     4. 5. 
 

150. Скільки займенників у поданому реченні? 

Моя Дзюню, моя роже. Ти забудеш мене, може, Ти забудеш, а я ні – Візьме тебе хтось за 

жінку В ярім вінку із барвінку, Що ж останеться мені? (В.Пачовський). 

1. 9;       2. 7;      3. 8;     4.5. 

 

Дієслово 

151. У котрому рядку всі дієслова подано у неозначеній формі? 

1. Оточуючи, оторопівши, перебрівши, підохочуючи, позаклеювавши. 

2. Позасихати, заметушитися, присвятити, розбовкати, розважати. 

3. Розварений, модифікований, позеленілий, розпорошений, осілий. 

4. Розважимо, сахається, сідаємо, спускають, трухлявіє. 
 



152. У котрому рядку представлені лише особові форми дієслова? 

1. Читатимуть, поглянуть, спішу, думай, зупинився, ходив би. 

2. Їдете, бачила, сядь, темніє, зроблю, берегли б. 

3. Спішать, читай, ходять, сплю, писатимете, дивляться. 

4. Сміючись, захлинаючись, читаючи, очолюючи. 

 

153. У котрому рядку наведено лише особові форми дієслів? 

1. Марнувати, змарніти, змарнілий, марний, марно. 

2. Захаращеність, захаращувати, захаращений. 

3. Згаяний, збентежений, знаючий, започаткований. 

4. Напружуюся, читають, готує, чепурюсь, сахається. 
 

154. Скільки дієслівних форм містить наведений текст? 

Лукаш починає грати. Як міниться музика, так міниться зима навколо: береза шелестить 

кучерявим листом, весняні гуки озиваються у заквітлім гаю, тьмяний зимовий змінюється в 

ясну, місячну весняну ніч (Леся Українка). 

1. 8.       2. 9.      3. 7.        4. 6. 

 

155. У котрому рядку всі слова є дієсловами недоконаного виду? 

1. Марнувати, змарніти, змарнілий, марний, марно. 

2. Захаращеність, захаращувати, захарастити. 

3. Згаяний, збентежений, зазначений, започаткувати. 

4. Напружуватися, розслаблятися, готуюся, чепуришся, сахаєтесь. 
 

156. У котрому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1. Ходить, цвітуть, пробурмотів, розвіяла, задуматися. 

2. Трапляється, розбив, задзвенить, зашумів, пробачила. 

3. Загойдають, розлюбити, прогримить, розберуть, заколишуть. 

4. Розпитають, розпитують, розписують, вичитують, вичісують. 
 

157. У котрому рядку всі дієслова доконаного виду утворені за допомогою префіксів? 

1. Подарувати, подумати, покохати, плюнути, прощати. 

2. Подивитися, позвати, покликати, лякатися, кричати. 

3. Побілити, зав’язнути, зав’янути, зненавидіти, полюбити. 

4. Прикрашати, прикрашений, прикрість, причепуритися, приголубити. 

 

158. У котрому рядку всі дієслова доконаного виду? 

1. Розкроїти, поїхати, відшукати, допомогти, знати. 

2. Брати, взяти, причепитися, розговоритися, відійти. 

3. Подвоїти, побачити, стрибнути, подужати, вилікувати. 

4. Привітати, присвятити, зробивши, виконуючи, зацвівши. 

 

159. У котрому рядку всі дієслова одного виду? 

1. Вивчити, пізнати, умитися, віддати, перейти. 

2. Пиши, даси, хотів, їжте, вивчаймо. 

3. Радіють, казали, проодайте, орють, сіємо. 

4. Ношу, прошу, принісши, недопити, сказати. 

 



160. У котрому рядку всі дієслова одного виду? 

1. Сперечатися, любимо, згинаємо, вишивала, гляньмо. 

2. Продаси, перестав, назвала, полюбіть, зрубаємо. 

3. Виберіть, позначив, приходять, навчайте, вигнали. 

4. Забирати, мати, косити, попросити, передавати. 

 

161. У котрому рядку всі дієслова можуть бути перехідними? 

1. Зеленіти, молодіти, старіти, вмерти, загинути, читати. 

2. Поставити, посадити, знайти, прочитати, відкрити, здерти. 

3. Виграти, ловити, спати, летіти, вчити, стояти. 

4. Різати, цілувати, ловити, напружити, піти. 
 

162. У котрому рядку всі дієслова можуть бути перехідними? 

1. Радіти, синіти, зникнути, малювати, думати, сумувати. 

2. Гаптувати, перекинути, вмовляти, торкати, знайти, проспівати. 

3. Писати, робити, прибрати, мріяти, працювати, йти. 

4. Дивитися, сміятися, зачісуватися, сваритися, битися. 
 

163. У котрому рядку кожне з дієслів є перехідним? 

1. Кидати тінь, ковтати слинку, коїти зло, марнувати час, мати надію. 

2. Вдарити лихом об землю, класти під сукно, молоти язиком. 

3. Криком кричати, вертітися під ногами, лопатися від заздрощів. 

4. Майнути думкою, міряти на один аршин, набивати руку, навчити розуму. 

 

164. У котрому рядку кожне з дієслів є перехідним? 

1. Нагострювати зуби, надавати слово, накласти життям, напускати туману. 

2. Заїхати додому, повідомити брата, написати на конверті, взяти гроші. 

3. Знати історію, грати роль, з’їсти хліба, не бачити виходу. 

4. Дивитися вгору, голосно сміятися, читати книгу, писати твір. 

 

165. 163. У котрому рядку кожне з дієслів є перехідним? 

1. Голосно співати, танцювати вальсь, надіслати бандероль, дякувати за пораду. 

2. Домагатися справедливості, не чути голосу, хотіти щастя, йти лісом. 

3. переконувати учнів, єднати друзів, боятися вовка, не мати долі. 

4. Перевірити завдання, оцінити знання, відвідати подругу, не прочитав тексту. 

 

166. Котрі з виділених дієслів є перехідними? 

А тільки ти жебрацькі шмати скинути(1) не хочеш(2), бо ти забула(3), що ніяка туга краси 

перемагати(4) не повинна (Леся Українка). 

1. 1,2,3;        2. 1,4;       3. 2,4;         4. 1,2,3,4. 
 

167. Котрі з виділених дієслів є перехідними? 

Забувайте(1) про власні неприємності, натомість намагайтеся(2) подарувати(3) хоч краплю 

щастя іншим, бо коли робите(4) добро людям, то в першу чергу допомагаєте(5) собі 

(Д.Карнегі). 

1. 1,2,5;       2. 1,3,4;        3. 3,4,5.       4. 3,4. 
 

168. Котрі з виділених дієслів є перехідними? 



Мова моїх земляків наповнювала(1) мене невідомою раніше радістю й силою, в ній лунав(2) і 

дзвін молота по сталі, й плакала(3) скрипка, й шелестів(4) вітер у яблуневому вітті, й 

чувся(5) трепет зірок у небі – все ввібрала(6) у себе мова, все в ній є(7), вона живе(8) й 

переливається(9), сміється(10) й печалиться(11) (Ю.Мушкетик). 

1. 1,5,7,8;       2. 1,6;      3. 2, 6,7,8;         4. 1,2,5,6. 
 

169. Котрі з виділених дієслів у поданому реченні є неперехідними? 

Стальський дізнався(1), що Євгенієві потрібно найняти(2) житло, знайшов(3) гарне 

помешкання і наступного дня запропонував(4) Рафаловичу переселитися(5) туди (І.Франко). 

1. 1,4,5;       2. 2,3,5;       3. 4,5;      4. 2,3,4. 
 
 

170. Котрі з дієслів у наведеному тексті є неперехідними? 

Лютували(1) шаблі, і коні бігали(2) без вершників, і Половці не пізнавали(3) один одного, а з 

неба палило(4) сонце, а ґелґання бійців нагадувало(5) ярмарок, а пил уставав(6), як за 

чередою; ось і розбіглися(7) всі по степу. (Ю. Яновський). 

1. 1,2,4,6,7;       2. 4,6,7;      3. 1,2,4;        4. 2,3,7. 

 

171. У якому часі вжито виділені дієслова? 

1. Прийде тиждень вербовий, бери віз у дорогу дубовий. 

2. Сій вчасно, вродить рясно. 

3. Посій упору, будеш мати зерна гору (Нар. тв.). 

1. У минулому.  

2.У теперішньому. 

3. У майбутньому. 

4. Не мають категорії часу. 
 

172. У котрому рядку всі дієслова мають форму теперішнього часу? 

1. Чешуть, полюють, пожинати, дай, гуляти. 

2. Засни, гуляти, обертається, ходжу, роби. 

3. Іде, орють, голосить, маємо, повчає. 

4. Співають, торгують, торгуючи, виторгувавши, продаси. 
 

173. У котрому рядку всі дієслова мають форму минулого часу? 

1. Збереглося, зустрілися, розпростер, їв, полювали. 

2. Малюю, віддай, оженився, заграє, стань. 

3. Пасти, орав, запиши, колоти, возити. 

4. Жити, творити, любити, зустріти, пити. 
 

174. У котрому рядку всі дієслова належать до простої форми майбутнього часу? 

1. Заземлили, закликали, залишили, дотрималися, дочимчикували. 

2. Заграбастати, заджерґотіти, зіпхнути, зліквідувати, зладнати. 

3. Досягнемо, забіжу, заблукаєте, забрукують, зачекаємо. 

4. Редагуватимемо, з’ясовуватимете, ласуватимуть, лікуватимешся. 
 

175. У котрому рядку всі дієслова майбутнього часу мають просту форму? 

1. Будемо громадити, будете завдячувати, будуть задовольнятися. 

2. Випросите, вихопимо, виборемо, доспіваємо, докосимо. 

3. Верховодитимеш, вибачатимемося, вивантажуватимете, домірковуватиме. 

4. Закличемо, посадимо, залучатимемо, будемо обмірковувати. 
 



176. У котрому рядку всі дієслова мають форму майбутнього часу? 

1. Возвеличу, ідуть, переписуймо, їси, зігне. 

2. Перекине, вийде, засіємо, ходитиме, зустріне. 

3. Куриться, мали, стелитиму, гуде, ллє. 

4. Писатиму, написала, возвеличу, величаю, відродимо. 

 

177. Підберіть правильну відповідь для характеристики виділених дієслів. 

Чимало піщан тікало на Дон, але більшість корилася, байдужіла (Панас Мирний). 

1. Форми теперішнього часу.  

2. Прості форми майбутнього часу.  

3. Форми минулого часу.  

4. Складені форми майбутнього часу. 
 

178. Підберіть правильну відповідь для характеристики виділених дієслів. 

Слово не горобець: вилетить – не зловиш (Нар. тв.). 

1. Форми теперішнього часу.  

2. Прості форми майбутнього часу доконаного виду.  

3. Форми минулого часу.  

4. Прості форми майбутнього часу недоконаного виду. 
 

179. Підберіть правильну відповідь для характеристики виділених дієслів. 

Козацький вітер вишмагає душу, 

і я у ніжність ледве добреду. 

Яким вогнем спокутувати мушу 

хронічну українську доброту?! (Л.Костенко). 

1. Форми теперішнього часу.  

2. Прості форми майбутнього часу доконаного виду.  

3. Форми минулого часу недоконаного виду.  

4. Неозначені форми дієслів.  
 

180. Визначте часову форму виділеного дієслова і з’ясуйте, у значенні якої іншої часової 

форми вона вжита. 

Раз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав: то ляже на бочок, то догори на 

спинку, або на лапки морду клав (Л.Глібов). 

1. Теперішній час у значенні минулого.  

2. Теперішній час у значенні майбутнього.  

3. Майбутній час у значенні минулого.  

4. Майбутній час у значенні теперішнього.  

 

181. У котрому рядку всі дієслова належать до однієї відміни? 

1. Писати, ходити, ловити, бігти, їхати. 

2. Мити, молотити, молоти, бурчати, казати. 

3. Проїсти, пробути, здобути, передати, благати. 

4. Полоти, молоти, реготати, боротися, орати. 

 

182. У котрому рядку всі дієслова належать до однієї відміни? 

1. Пити, колоти, нести, дати, мріяти. 

2. Дарувати, орати, молоти, мати, везти. 



3. Скреготати, лоскотати, перемагати, їсти, переписувати. 

4. Відчинити, переоцінити, висушити, носити, колоти. 

 

183. У котрому рядку кожне з дієслів належать до першої дієвідміни? 

1. Крутитися під ногами; ледве ноги виносити; мати спроможність. 

2. Завдавати чосу; зубами держатися; клеїти дурня; міряти очима. 

3. Собака чує, хто його годує; ділом доводити; до білого волосся дожити. 

4. Канути в Лету; спочивати на лаврах; умивати руки; випити гірку чашу. 

 

184. У котрому рядку всі дієслова належать до першої дієвідміни? 

1. Гнати, стерти, багатіти, боротися, випити. 

2. Роїтись, гнати, жити, дивитися, носити. 

3. Біліти, запросити, возити, з’їсти, доповісти. 

4. Зосередитися, проводити, смакувати, смикати, стрибати. 

 

185. Котрі з поданих дієслів належать до першої дієвідміни? 

1. Судити, пізнати, випити, виспатись, біліти. 

2. Роздати, запросити, вигнати, каламутити, роїтись. 

3. Повертатися, додавати, бити, орати, боротися. 

4. Терти, прати, голитися,  

 

186. У котрому рядку всі дієслова мають у 3-ій особі множини закінчення -ать (-ять)? 

1. Боронити, вчити, глядіти, сміятися, терпіти. 

2. Воювати, спопелити, ревіти, дати, рушати. 

3. Водити, вчити, веліти, спати, доїти. 

4. Гніватися, малювати, креслити, кричати, співати. 

 

187. У котрому рядку всі дієслова належать до другої дієвідміни? 

1. Масажувати, мастити, мерехтіти, модернізувати, міцніти. 

2. Нагадувати, нагрібати, ніжитися, об’єднувати. 

3. Держати, дзвонити, гонити, лежати, стояти. 

4. Обморожувати, оздоровляти, опанувати, спати, підтягувати. 
 

189. У котрому рядку всі дієслова належать до другої дієвідміни? 

1. Застелити, хотіти, іти, зламати, утекти. 

2. Носити, теревенити, косити, вірити, садити. 

3. Сидіти, роздати, принести, повірити, йти. 

4. Просити, воркотіти, ловити, продати, вивчити. 
 

190. У котрому рядку всі дієслова належать до другої дієвідміни? 

1. Бігти, клеїти, кричати, непокоїти, молотити. 

2. Шелестіти, дозволити, правити, виховувати, подати. 

3. Причепити, здійснювати, бажати, будувати, грати. 

4. Чесати, копати, листати, вітати, здати. 

 

191. До складу котрого з поданих речень входить безособове дієслово? 

1. Дівчата побули на хуторі тиждень і відійшли (У. Самчук). 

2. Минулося, розійшлося, і сліду не стало (Т.Шевченко). 



3. Кожний промінь сонця, дихання кожного листочка, кожний погляд закоханого дівочого 

ока, щирий порух звіряти, сміх і плач дитини і легіт небес – усе то в одному теплому погляді 

матері (У. Самчук). 

4. Річкові чаєчки літали понад ставком (І.Нечуй-Левицький). 

 

192. У котрому реченні вжито безособове дієслово? 

1. Чорні хмари росли на крайнебі, насувалися над чорною землею (М.Коцюбинський). 

2. Хочеться дивитись, як сонечко сяє, хочеться послухать, як море заграє… (Т.Шевченко). 

3. Дикі груші росли коло самої хати (І.Нечуй-Левицький). 

4. Тепер Еней убрався в пекло (І.Котляревський). 

 

193. Визначте, що собою становить виділена в реченні форма дієслова. 

У хмільні смеркання мавки чорноброві 

Ждатимуть твоєї ніжності й любові (В.Симоненко). 

1. Форма теперішнього часу.  

2. Форма минулого часу.  

3. Форма умовного способу.  

4. Форма дійсного способу. 

 

194. Визначте, що собою становлять виділені в реченні форми дієслова. 

Говори мало, слухай багато, думай ще більше (Нар. тв.). 

1.Форма теперішнього часу.  

2.Форма минулого часу.  

3.Форма умовного способу.  

4.Форма наказового способу. 

 

195. Визначте, що собою становлять виділені в реченні форми дієслова. 

Якби-то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла (Т.Шевченко). 

1.Форма теперішнього часу.  

2.Форма умовного способу.  

3.Форма майбутнього часу.  

4.Форма дійсного способу.  

 

196. У котрому рядку всі слова є дієприслівниками? 

1. Стежачи, кочуючи, звіряючи, оточуючи, збираючи, зриваючи. 

2. Обмеживши, оторопівши, оглянувши, прискоривши, поринувши. 

3. Застерігаючи, полишаючи, вмившись, відмовившись, заплатити. 

4. Мріючи, пишучи, лежачи, знаючи, спустившись, керуючий. 

 

197. У котрому рядку всі слова є дієприслівниками? 

1. Змужнілий, розпарений, відгороджений, потерпілий. 

2. Сором’язливий, загоєний, пекучий, переповнений. 

3. Навчаючи, гуркочучи, гребуючи, очолюючи. 

4. Засмагати, колошкати, вартувати, зглянутися. 

 

198. У котрому рядку всі дієприслівники одного виду? 

1. Знаючи, плачучи, сказавши, звелівши, розуміючи. 



2. Повертаючи, повернувши, сидячи, попрощавшись,  співаючи. 

3. Кинувши, порадивши, перемотуючи, усвідомлюючи, усвідомивши. 

4. Ідучи, оглядаючи, забуваючи, сидячи, стелячи. 

 

199. У котрому рядку всі дієприслівники одного виду? 

1. Вирісши, зробивши, засміявшись, похнюпившись,задумавшись. 

2. Сказавши, гріючись, запаливши, наївшись, тамуючи. 

3. Закінчивши, зекономивши, зробивши, зоравши, орючи. 

4. Здобуввши, замріявшись, усміхнувшись, усміхаючись, здолавши. 

 

200. У котрому рядку всі дієприслівники одного виду? 

1. Утершись, побачивши, побравшись, думаючи, знехтувавши. 

2. Закінчивши, почавши, вилікувавшись, дооравши, віддавши. 

3. Звабивши, пронісши, аплодуючи, читаючи, допливши. 

4. Працюючи, нехтуючи, співаючи, затамувавши. прогнівивши. 

 

201. Установіть характеристику виділеного в тексті дієприкметника. 

З неба злякано дивився вниз поблідлий місяць, і, ховаючись у хмари, тікав, і з жахом озирався 

назад, на полум’я (В.Винниченко). 

1. Дієприкметник активного стану, минулого часу, доконаного виду.  

2. Дієприкметник активного стану, теперішнього часу, недоконаного виду.  

3. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, недоконаного виду.  

4. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, доконаного виду. 

 

202. Установіть характеристику виділеного в тексті дієприкметника. 

Мій перший вірш написаний в окопі 

На тій сипкій од вибухів стіні, 

Коли згубило зорі в гороскопі 

Моє дитинство, вбите на війні (Л.Костенко). 

1.Дієприкметник активного стану, минулого часу, доконаного виду.  

2.Дієприкметник активного стану, теперішнього часу, недоконаного виду.  

3.Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, недоконаного виду. 

4.Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, доконаного виду. 

 

203. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками активного стану? 

1. Вимощений, переконуючий, оспіваний, зав’ялий, загорілий. 

2. Заломлений, освітлений, випущений, вимочений, нагороджений. 

3. Почервонілий, стихаючий, завмираючий, вражаючий. 

4. Заморочений, уповільнений, затриманий, насуплений. 

 

204. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками активного стану? 

1. Змарнілий, правлячий, відпочиваючий, керуючий, посивілий. 

2. Зблідлий, побілений, почорнілий, випещений, побілілий. 

3. Пожовклий, прочитаний, відтятий, висунутий, замкнутий. 

4. Шитий, кинутий, скошений, зів’ялий, подрібнений. 

 

205. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками пасивного стану? 



1. Розталий, сидячий, миючий, відмежований, зроблений. 

2. Обважнілий, осиротілий, позеленілий, киплячий, штурмуючий. 

3. Обпалений, білений, колотий, погашений, попечений. 

4. Міцніючий, оновлюючий, крокуючий, посинілий, потемнілий. 

 

206. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками пасивного стану? 

1. Прогнилий, зів’ялий, зблідлий, зчорнілий, облізлий. 

2. Колотий, поротий, виполений, запряжений, загороджений. 

3. Посивілий, синіючий, зеленіючий, атакуючий, позеленілий. 

4. Побачений, попереджений, посинілий, побілілий, помарнілий. 

 

207. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками? 

1. Прочитаний, написаний, прочитавши, написавши. здійнявши. 

2. Складений, вивчений, вивчено, випрошено, зарозумілий. 

3. Зелений, зеленіючий, позеленілий, зеленіючи, зазеленівши. 

4. Вивчений, випрошений, відповідаючий, зароблений, закритий. 

 

208. У котрому рядку всі слова є дієприкметниками? 

1. Заспіваний, заспіваймо, заспівавши, співаючий, співучий. 

2. Прочитаний, вивчений, учений, навчаючий, вивчаючий. 

3. Зрозумілий, усвідомлений, засвоєний, зрубаний, посіяний. 

4. Затверділий, поротий, командуючий, командуючи, багровіючи. 

 

209. Установіть характеристику виділеного в тексті дієприкметника. 

Вітерцем бистрокрилим схвильовані, 

Посміхаються квіти мені... (М.Бажан). 

1. Дієприкметник активного стану, минулого часу, доконаного виду.  

2. Дієприкметник активного стану, теперішнього часу, недоконаного виду.  

3. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, недоконаного виду.  

4. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, доконаного виду. 
 

210. Установіть характеристику виділеного в тексті дієприкметника. 

З-за стовбура старої розщепленої верби півусохлої виходить Мавка... (Леся Українка). 

1. Дієприкметник активного стану, минулого часу, доконаного виду.  

2. Дієприкметник активного стану, теперішнього часу, недоконаного виду.  

3. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, недоконаного виду.  

4. Дієприкметник пасивного стану, минулого часу, доконаного виду. 

 

Прислівник 

211. До якої частини мови належать подані слова? 

Спокійно, легко, міцно, щиро, увечері, уперше, сьогодні, навмисне, спросоння, відразу. 

1. Прикметники. 

2. Прислівники. 

3. Дієслівні форми на –но, -то. 

4. Дієприслівники. 
 

212. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

Він говорить розумно. 



1. Дієслово.     2. Прийменник.      3. Прислівник.      4. Частка. 

 

213. До якої частини мови належить виділене у реченні слово? 

Опівночі айстри в саду розцвіли...(Олександр Олесь). 

1. До дієслова.     2. До прийменника.      3. До прислівника.     4. До частки. 

 

214. До якої частини мови належать подані слова? 

Добре, гарно, тепло, по-нашому, додому, вдень. 

1. До дієслова. 2. До прийменника.    3. До прислівника.     4. До частки. 

 

215. У котрому рядку всі слова є прислівниками? 

1. Ввечері, ввіч, вволю, відразу, безвісти, безперестанку. 

2. Чий-небудь, з-за кордону, усередині, без жалю, без кінця. 

З. Казна-що, безперестанку, ввечері, нарешті, підряд. 

4. Деякий, нарівні, опівночі, раз у раз, пліч-о-пліч. 

 

216. У котрому рядку всі слова є прислівниками? 

1. Без кінця, біля дороги, без ліку, зрання, зразу, зокола, зозла. 

2. Дотла, догори, вслід, врівень, зараз, вночі, опівдні. 

3. Тут, хто-небудь, вгорі, здалеку, ліворуч, позаду. 

4. На пам'ять, на сміх, на щастя, відтепер, негаразд, безперестанку. 
 

217. Визначте розряд за значенням виділених прислівників. 

Приходив тричі;  удвоє більше;  дуже сумлінний. 

1. Обставинні.      2. Кількісно-означальні.       3.  Якісно-означальні.   4. Способу дії. 
 

218. У котрому рядку всі слова є прислівниками причини? 

1. Опівдні, зісподу, вряд, зарані, зараз, вночі. 

2. Зозла, спросоння, здуру, сп’яну, знічев’я. 

3. Навмисне, на зло, на сміх, босоніж, щохвилини. 

4. Без пуття, без упину, без смаку, зненацька. 
 

219. У котрому рядку всі слова є прислівниками часу? 

1. До вподоби, до пари, анітелень, потроху, колись. 

2. Віч-на-віч, раз у раз, пліч-о-пліч, як слід, через силу. 

3. Нарешті, підряд, нарівні, по-господарськи, навпроти. 

4. Щоночі, пізно, звечора, торік, завтра, ніколи. 
 

220. Визначте розряд виділених прислівників. 

Що нині утече, то завтра не зловиш. 

1. Обставинні.      2. Кількісно-означальні.      3. Якісно-означальні.     4. Міри і ступеня. 

 

221. У котрому рядку всі слова є прислівниками способу дії? 

1. Назустріч, убік, завглибшки, засвітла, збоку. 

2. Похапцем, охляп, навідліг, упереміш, навідруб. 

3. Позаторік, стрімголов, щосили, мимохідь. 

4. Навзнак, уплав, наспіх, збоку, врешті, вдень. 
 

222. Визначте розряд виділених прислівників. 



Нажите махом – піде прахом. 

1. Місця.     2. Способу дії.      3. Часу.     4.  Причини. 

 

223. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. До/тепер, у/день, в/друге, аби/куди, ані/трохи. 

2. Не/дорого, за/надто, на/виворіт, до/щенту, до/ранку. 

3. Від/давна, на/жаль, до/речі, за/багато, в/гору. 

4. На/троє, за/північ, на/гору, до/ранку, на/виворіт. 

 

224. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. До/пари, де/коли, до/побачення, од/віку. 

2. В/низу, в/нічию, по/тихеньку, до/дому, від/тоді. 

3. На/ходу, у/вічі, до/речі, у/тричі, в/перед. 

4. У/розліт, в/літку, зо/зла, в/ногу, під/силу. 

 

225. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. Зі/споду, перед/учора, в/літку, по/декуди, за/молоду. 

2. В/низу, в/ногу, на/скрізь, тим/часом, на/око. 

3. Ані/трохи, де/коли, як/найзручніше, будь/де, до/дому. 

4. Казна/де, казна/коли, аби/де, аби/коли, де/сь. 

 

226. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. Не/далеко, на/око, на/зло, до/щенту, на/віки. 

2. У/двоє, по/двоє, на/відмінно, на/весні, до/речі. 

3. На/осліп, за/видна, в/нічию, в/ночі, в/день. 

4. Поза/вчора, на/віщо, по/суті, на/зло, в/двічі. 

 

227. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. У/гору, в/переміж, на/дворі, на/диво, до/низу. 

2. У/ранці, на/відріз, за/північ, на/весні, за/світла. 

3. До/щенту, с/просоння, з/далеку, з/давна, до/ранку. 

4. На/добраніч, до/побачення, до/ранку, до/щенту, до/вподоби. 

 

228. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

1. Без/вісти, без/відома, на/трьох, від/тепер, уві/сні. 

2. До/тепер, у/день, в/друге, аби/куди, ані/трохи. 

3. На/ходу, у/вічі, в/перед, до/речі, у/тричі. 

4. В/перше, на/перекір, під/ряд, хтохна/де, на диво. 

 

229. У котрому рядку всі прислівники треба писати через дефіс? 

1. Десь/інде, хтозна/де, казна/коли, рано/вранці, як/небудь. 

2. Давним/давно, навік/віки, аби/коли, деколи, де/сь. 

3. На/зло, на/відмінно, вряди/годи, тяжко/важко, любо/дорого. 

4. По/господарськи, по/українськи, по/тихеньку, по/малу, по/суті. 

 

230. У котрому рядку всі прислівники треба писати через дефіс? 

1. Ледь/ледь, по/їхньому, по/п’яте, аби/де, сяк/так. 



2. Давним/давно, хоч/не/хоч, коли/небудь, будь/коли, аби/коли. 

3. Бозна/де, по/сусідському, по/козацькому, вряди/годи, більш/менш. 

4. Раз/у/раз, повік/віки, якось/то, слово/в/слово, по/нашому. 

 

Службові частини мови і вигук 
 

231. Котре з тверджень є найбільш повною правильною відповіддю на питання: „Що таке 

прийменник?” 

1. Незмінні службові слова, які вживаються  при формах непрямих відмінків і з ними 

виступають у ролі  підмета.  

2. Незмінні службові слова, які виражають разом з іменниками  підрядний зв’язок керування у 

словосполученні.  

3. Це службова частина мови, яка разом із формами іменника, займенника й числівника виражає 

зв’язки між словами у реченні. 

4. Змінна службова частина мови, яка разом із формами іменника, займенника й числівника 

виражає зв’язки між словами у реченні. 
 

232. Котре з тверджень є найбільш повною правильною відповіддю на питання: „Що таке 

сполучник?” 

1.Незмінні службові слова, які використовуються для зв’язку слів або речень.  

2.Незмінні слова, які надають додаткових відтінків до значень окремих слів і 

використовуються для поєднання  однорідних членів речення.  

3.Службова незмінна частина мови, яка служить для поєднання членів речення, частин 

складного речення й окремих речень в одне синтаксичне ціле. 

4. Незмінні службові слова, які служать для поєднання однорідних членів речення. 
 

233. Котре з тверджень є найбільш повною правильною відповіддю на питання: „Що таке 

частка?” 

1.Службові невідмінювані слова, які надають висловлюванню та його частинам додаткових 

емоційних відтінків, необхідних для точної передачі думки.  

2.Незмінні службові слова, які виражають додаткові відтінки у словах і реченнях.  

3.Частка – це службова частина мови, яка надає членам речення і реченням додаткових 

значеннєвих та емоційних відтінків, а також бере участь у творенні слів та дієслівних форм. 

4. Службові невідмінювані слова, які служать для вираження ставлення мовця до 

висловлюваної ним думки. 

 

234. У котрому реченні виділені слова є прийменниками? 

1. Обабіч простяглася чорна рілля. 

2. Край неба палав багряно. 

3. Я дім збудував і навколо споруди розвів ці плодові рясні дерева. 

4. Навколо стояла така тиша, яка тільки може бути в полі під час жнив. 
 

235. У котрому рядку всі слова є прийменниками? 

1. До, від, на, край, коло, при, під. 

2. З, за, з-за, в, з-під, вздовж, вслід. 

3. Хіба, під, не, ні, еге ж, хай. 

4. На, з-поміж, посеред, невже, та. 
 

236. У котрому рядку всі слова належать до прийменників? 

1. Протягом, завдяки, поперед, поміж, в, для. 



2. Незалежно від, начебто, причому, лише. 

3. З-за, мов, нехай, якщо, ледве. 

4. Щасливо, добрий вечір, бувайте здорові. 
 

237. У котрому рядку всі слова є сполучниками? 

1. Але, і, аби, тобто, бо, оскільки, якби, щоб. 

2. Через, щоб, ну, хіба, за, до, від, хоч, зате. 

3. Після, не, ні, крім, отже, хоч, або, якби. 

4. До, під, над, на, у, в, незважаючи на, для. 

 

238. До якого розряду за значенням належить виділений у поданому реченні сполучник? 

Голос його потроху дужчав і скоро повів за собою інші голоси (З.Тулуб). 

1. Сполучник сурядності розділовий. 

2. Сполучник сурядності єднальний.  

3. Сполучник сурядності протиставний.  

4. Сполучник підрядності причини. 

 

239. До якої групи за значенням належать сполучники як, мов, ніби, наче, неначе, нібито, 

немовбито, неначебто? 

1.Підрядні причини.  

2.Підрядні умови.  

3.Підрядні порівняльні.  

4.Підрядні мети. 

 

240. До якого різновиду за значенням належить виділений у поданому реченні сполучник? 

Тепер він був певний, що мисливці впіймають орла (З.Тулуб). 

1. Сполучник сурядності розділовий. 

2. Сполучник сурядності пртиставний. 

3. Сполучник підрядності причини. 

4. Сполучник підрядності з’ясувальний. 

 

241. У котрому рядку всі слова належать до сполучників? 

1. З-за, незважаючи на те що, поруч. 

2. І, та, але, якщо, що, хоч, щоб. 

3. Же, власне, атож, майже, ледве не. 

4. Добридень, киш, прощавайте. 

 

242. У котрому рядку всі сполучники є сурядними? 

1. Бо, зате, щоб, так що, хіба. 

2. Чи...чи, або, та, проте, але. 

3. Дарма що, однак, якщо, що, бо ж. 

4. Хоч, як, і, але, однак.  

 

243. У котрому рядку всі сполучники є підрядними? 

1. Або, ні...ні, бо, хоча, щоби. 

2. Але, однак, зате, та, звідки. 

3. Якщо, щоб, мов, наче, неначе, бо. 



4. Зате, проте, однак, та, а, але. 

 

244. У котрому рядку всі слова належать до часток? 

1. Бувайте! Леле! До побачення! Геть! Цить! 

2. Під, до, поза, біля, з-поза, за винятком. 

3. Би, ось, таки, же, он. 

4. Наче, у зв’язку з, щоб, як. 

 

245. У котрому рядку всі слова є частками? 

1. Під, поки, хіба, тільки, навряд. 

2. Ні, навіть, хіба, тільки, невже. 

3. Аж, би, тому що, або, коло. 

4. Ось, би, бо, якби, не, ні.  

 

246. У котрому рядку всі слова є частками? 

1. Бувайте! Леле! До побачення! 

2. Під, до, поза, біля, з-поза, за винятком. 

3. Майже, ось, би, навіть, невже, лише. 

4. Ось, цей, той, бо, якщо,якби. 

 

247. У котрому рядку всі частки є стверджувальними? 

1. Тільки, лише, лиш, хоч, хоча би, виключно, се. 

2. Ледве, якраз, саме, просто, власне, майже, мало. 

3. Так, еге, еге ж, авжеж, атож, аякже. 

4. Ледве, ось, он, тільки, майже, все. 

 

248. У котрому рядку всі частки є питальними? 

1. Ледве, якраз, саме, просто, власне, майже, мало. 

2. Тільки, лише, лиш, хоч, хоча, хоч би, включно, все. 

3. Хоча, хоч би, ось, ледве, он, от, власне. 

4. Чи, хіба, невже, чи ж, чи не, хіба ж. 

 

249. У котрому рядку всі частки є вказівними? 

1. Ледве, якраз, саме, просто, власне, майже, мало. 

2. Тільки, лише, лиш, хоч, хоча, хоч би, включно, все. 

3. Хоча, хоч би, ось, ледве, он, от, власне. 

4. Ось, он, от, ото, це, оце, осьде. 
 

250. У котрому рядку всі модальні частки належать до заперечних? 

1. Мов, немов, наче, начебто, ніби, нібито, мовби. 

2. Не, ні, ані, ні-ні. 

3. Еге, атож, це, оце, осьде, ото. 

4. Мов, не, еге, немов, ні, атож, аж, вже. 

 

251. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

Піхотному полкові коні зараз підвернулись якраз під руку. 

1.Іменник.  

2.Займенник.  



3.Дієслово.  

4.Прислівник.  

 

252. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

У лісах довкола села паслися корови, воли. 

1.Іменник.  

2. Прийменник.  

3.Дієслово.  

4.Прислівник.  

 

253. Визначте, до якої частини мови належать подані слова. 

Радісно, весело, міцно, щиро, вдень, додому, сьогодні, спросоння, навмисне, напоказ. 

1.Іменник.  

2.Займенник.  

3.Дієслово.  

4.Прислівник.  

 

254. Визначте, до якої частини мови належить виділене слово. 

Найкраще оповідання написав випускник педучилища. 

1.Іменник. 

2.Прикметник. 

3.Числівник.  

4.Займенник. 

 

255. До якої частини мови належать виділені в реченні слова? 

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже (Нар. тв.) 

1.Іменник.  

2.Прикметник.  

3.Числівник.  

4.Займенник. 

 

256. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

Випускник педучилища написав оповідання найкраще. 

1.Іменник.  

2.Прикметник.  

3. Прислівник.  

4.Займенник.  

 

257. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

Місячним сяйвом залиті, мріють сади (В.Сосюра). 

1.Іменник.  

2.Прикметник.  

3.Дієслово.  

4.Числівник. 

 

258. До якої частини мови належить виділене в реченні слово? 

Довкола розкинулись барвисті дрібні береги. 



1.Іменник.  

2.Прикметник.  

3.Числівник.  

4.Прислівник  

 

259. У котрому рядку всі слова належать до однієї частини мови? 

1. Навмання, проте, до, ніби, з-під. 

2. Тільки, отож, лише, невже, хіба. 

3. В, за, хоч, під, на. 

4. Навіть, не, ні, що, проміж. 
 

260. У котрому рядку всі слова належать до однієї частини мови? 

1. І, та, але, проте, бо. 

2 Тому що, хай, таки, це, на. 

3. Даремно, легкий, вліво, навмання, туди. 

4. Дитина, теля, градус, п’ять, п’ятірка. 

 


