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Розділ І. «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» 

1. Який розділ мовознавства вивчає звуковий склад мови?  

2. Як називається сукупність літер, прийнятий у писемності якої-небудь мови і 

розміщених у певному порядку? 

3. Яка буква не передає жодного звука? 

4. Як називається розділ мовознавства, який вивчає систему правил 

передавання звукової мови (слів і форм) на письмі? 

5. Як називається спосіб передавання на письмі усної мови з усіма її звуковими 

особливостями? 

6. Як перевірити правопис ненаголошених голосних у коренях слів? 

7. За яких умов літери я, ю, є  передають два звуки? А за яких умов літери я, ю, 

є  передають один звук? 

8. Чи ставиться апостроф після префіксів, що закінчуються на твердий 

приголосний, перед я, ю, є, ї? 

9. Чи пишеться знак м’якшення після н перед ж, ч, ш, щ? 

10. Чи подвоюються приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш якщо вони стоять між 

голосними? А якщо між приголосним і голосним? 

11. Чи подовжуються губні приголосні б, п, в, м, ф? 

12. Який префікс пишемо перед к, п, т, ф, х – з чи с? 

13. Який префікс вживається у словах із значенням приєднання, наближення, 

часткової дії, результату дії пре, при, прі? 

14. Який префікс пишеться для вираження найвищого ступеня ознаки пре, при, 

прі? 

 

Розділ ІІ. «Лексика. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір». 

1. Як називається сукупність слів, що вживаються в мові? 

2. Як називаються слова, які мають різні лексичні значення, але однакове 

звучання або написання? 

3. Як називаються слова, близькі або тотожні за значенням, але різні за 

написанням і вимовою? 

4. Як називаються слова, що мають протилежне лексичне значення? 

5. Як називається стислий зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як 

єдиний, неподільний за значенням вислів? 

6. Назвіть найменшу неподільну значущу частину слова. 

7. Як називається частина змінюваного слова (без закінчення), що виражає 

лексичне значення? 

8. Яка частина слова виражає граматичне значення слова?  

 

 

 



Розділ ІІІ. «Морфологія». 

1. Назвіть повнозначну частину мови, яка має значення предметності і 

відповідає на питання хто? що? 

2. У яких граматичних категоріях виражений іменник? 

3. Назвіть повнозначну частину мови, що виражає ознаку предмета і відповідає 

на питання який, яка, чий, чиє? 

4. Назвіть повнозначну частину мови, яка означає кількість предметів або 

порядок їх під час підрахунку і відповідає на питання скільки? котрий? 

5. Назвіть повнозначну частину мови, яка об’єднує слова, що вказують на 

предмети, ознаки, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? 

чий? скільки? 

6. Назвіть повнозначну частину мови, яка означає дію або стан предмета як 

процес і відповідає на питання що робити? що зробити? 

7. Назвіть незмінну повнозначну частину мови, яка виражає ознаку дії, стану, 

ознаку іншої ознаки? 

8. Вкажіть частини мови, які служать тільки для вираження різних відношень 

між словами, між словами і реченнями або ж надають словам і реченням 

різних відтінків. 

9. Як називається особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення 

мовця, не називаючи їх? 

 

Розділ ІV. «Синтаксис. Пунктуація» 

1. Як називається розділ мовознавства, який вивчає будову та значення 

словосполучень і речень? 

2. Як називається сукупність правил уживання розділових знаків? 

3. Назвіть синтаксичну одиницю, що виражає певну думку, має інтонаційну та 

смислову завершеність і служить для спілкування. 

4. Які бувають речення за метою висловлювання? 

5. Як поділяються речення за структурою? 

6. Скільки граматичних основ має просте речення? А складне? 

7. Чим можуть ускладнюватися прості речення? 

8. Як називають просте речення, граматичний центр якого представлений двома 

головними членами (підметом і присудком)? 

9. Назвіть другорядні члени речення. 

10. Який розділовий знак потрібно поставити між підметом і присудком, якщо 

вони виражені іменником у називному відмінку? 

11. Як називаються члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком стосуються 

одного й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини 

мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет з одного 

боку? 

12. Які частини речення можуть бути відокремленими? 



13. Як називаються слова або сполучення слів, за допомогою яких мовець 

виражає своє ставлення до висловленої ним думки? 

14. Як називаються слова або сполучення слів, що називає особу, предмет чи 

явище, до яких звертається мовець? 

15. Які частини виділяють у структурі складнопідрядного речення? 

16. Який розділовий знак потрібно поставити між частинами 

безсполучникового складного речення, якщо друга частина пояснює або 

пояснює другу? 

17. Як називається розділ мовознавства, який вивчає виражальні засоби мови та 

якості мовлення, функціонування і використання мови? 

18. Як називається чуже мовлення, відтворене дослівно (із збереженням змісту, 

форми та інтонації)? 

19. Після виходу якого твору, українську мову було прирівняно до рівня 

літературної? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


