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1. Вкажіть основну ознаку літературної мови.
A. Унормованість
Б. Багатство
B. Обов’язковість використання в усіх мовленнєвих ситуаціях
2. У якому рядку обидва слова наголошені правильно?
A. ОдИнадцять, чотИрнадцять
Б. ПерЕдрук, перЕпис,
B. НезручнИй, ярмаркОвий
3. У якому рядку обидва слова треба писати з м’яким знаком?
A. Війс..ко, на дитинон..ці
Б. Пил..ність, газетяр..
B. Безжал..ний, підзвітніс..ть
4. У якому рядку обидва прислівники пишуться разом?
A. До/дому, в/решті
Б. На/вмисне, на/жаль
B. За/світла, будь/коли
5. У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів?
A. Клеять, стоять
Б. Бачуть, хотять
B. Поборють, колишуть
6. Позначте рядок з правильним варіантом перекладу словосполучень «на протяжении часа, на родном
языке, к сведению слушателей».
A. На протязі години, на рідній мові, до відома слухачів
Б. Протягом години, рідною мовою, до відома слухачів
B. На протязі години, рідною мовою, до ведення слухачів
7. Визначте правильний варіант перекладу «в соответствии с действующим законодательством».
A. У відповідності з чинним законодавством
Б. Відповідно до діючого законодавства
B. Відповідно до чинного законодавства
8. Виділіть рядок, у якому не порушені норми української мови.
A. На громадянських засадах, бути на доброму рахунку
Б. Написати справку, на протязі року
B. Брати участь, вступити до університету
9. У якому рядку всі словосполучення вжито неправильно?
A. Вищий учбовий заклад, більша половина працівників
Б. Значною мірою, за сімейними обставинами
B. Відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати
10. У якому рядку допущено помилку?
A. Володимирович, Костьович (від Кость), Андрійович
Б. Анатоліївна (від Анатолій), Богданівна, Олексіївна
B. Федорівна, Сергієвна, Кирилівна
11. У котрому рядку допущено помилку у вживанні числівникової форми?
A. Вітаємо Вас із п’ятдесятирічним ювілеєм
Б. Двомстам шістдесятьом трьом працівникам вручено премії
B. Товар коштує більше шестидесяти гривень
12. У якому рядку правильно подано значення іншомовних слів?
A. Інстинктивний - підсвідомий, превалювати - запобігати
Б. Конфуз - ніяковість, маневрувати - блукати
B. Інтелектуальний - розумовий, інституція - заклад
13. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Харків, Хмельницький, Суми.
A. Харківщина, Хмельничина, Сумщина
Б. Харківщина, Хмельниччина, Сумщина
B. Харківщина, Хмельничина, Сумшчина
14. У якому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних?
A. Збаражський, юннатський
Б. Багатство, товариство
B. Казахський, товариський
15. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен у кличному відмінку.
A. Викладаче Інно, подруга Марію
Б. Викладачу Інна, подруго Марія
B. Викладачу Інно, подруго Маріє

16. У якому рядку усі форми кличного відмінка правильні?
A. Професоре, добродію Максиме
Б. Пане директору, друже Віталію
B. Філософе Віталіє, пані Олеся
17. У якому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?
A. (Р. в.) Олени Олексіївни, Сергія Кіндратовича
Б. (Д. в.) Олені Олексіївні, Сергієві Кіндратовичу
B. (М. в.) (при) Олені Олексіївні, Сергію Кіндратовичу
18. Вкажіть неправильно побудований вислів на позначення часу.
A. П'ятнадцять хвилин десятого
Б. За п’ять хвилин сьома
B. Зараз одинадцята година
19. Яке речення потребує редагування?
A. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими
Б. Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару
B. Науковці ретельно досліджують найвіддаленіші куточки планети
20. Яке речення потребує редагування?
A. Його батько працював водієм, а мати - бібліотекар.
Б. По один бік кімнати сиділи батьки, а по другий — діти.
B. Директор повідомила о котрій годині розпочнеться концерт.
21. У якому реченні неправильно виділено звертання?
A. Благословіть в дорогу, матері (Л.Костенко)
Б. Любий друже, ти і сам, наче мій двійник (В.Неборак)
B. О, який же прекрасний ти, світе, єдиний! (Є.Плужник)
22. Оберіть складносурядне речення, частини якого з’єднані розділовим сполучником.
A. Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л.Глібов)
Б. А тепер спустіли береги, та й озера висихають (І.Цюпа)
B. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому (Д.Павличко)
23. Скільки розділових знаків пропущено у запропонованому реченні?
Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів який є вищим органом виконавчої влади забезпечує
проведення фінансової цінової інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості
населення соціального захисту тощо а також розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного
науково-технічного соціального й культурного розвитку.
A. Вісім
Б. Дев’ять
B. Десять
24. Позначте хибне твердження.
A. Призначення наукового тексту – довести, обґрунтувати, аргументувати істину
Б. Науковий текст ґрунтується на образі, активізує почуттєвий світ
B. Науковий текст обов’язково відображає ту чи іншу проблему, висуває гіпотези, орієнтує на нове знання,
характеризується доцільністю та раціональністю всіх положень, орієнтований на досягнення дослідницької
мети та завдань
25.Ознаками якого стилю є лаконізм у висловленні думок, невимушеність, вживання вигуків, використання
неповних речень?
A. Наукового
Б. Розмовного
B. Офіційно-ділового

