
Тематична контрольна робота №3 

Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна 

помилка. Літери на позначення ненаголошених е, и в корені слова. Апостроф. Позначення 

м’якості приголосних. Чергування голосних. Чергування і зміни приголосних при збігові їх у 

процесі словотворення. Спрощення приголосних Подвоєння літер. Правопис префіксів і 

суфіксів. Уживання великої літери. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. 

Написання слів іншомовного походження. Складні випадки написання прізвищ і географічних 

назв. Написання не, ні з різними частинами мови. Правила скорочення слів 

1 варіант 

1 рівень 

Завдання 1─ 4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

 [1]Одяг, взут..я та прикраси – найнеобхідніші пр...дмети в повсякден..ому жит..і людини. 

[2]У давніх віруван..ях їм надавали особливого знач..ння. [3]Зокрема це стосувалося прикрас, 

оздоблень і вишивки. [4]Скажімо, нам..сто, каблучки, вінки, зрештою, вишивка на подол..і 

сорочок та блуз, рукавах, комірі чи пазусі – не просто прикраса, а насамперед охоронне коло, 

яке мало вбер..гти людину від злої сили.  

1.Подвоєння приголосних відбувається в усіх словах, ОКРІМ 

А  взут..я [1]   Б повсякден..ому [1] 

В жит..і [1]   Г віруван..ях[2] 

Д подол..і [4] 

2.Чергування е-і відбувається в слові 

А  пр...дмети [1]  Б пр...дмети [1] 

В знач..ння [2]  Г нам..сто [4] 

Д вбер..гти [4] 

3.Засобом міжфразового зв’язку між першим і другим реченням є 

А лексичний повтор  Б синонім 

В займенник   Г спільнокореневе слово 

4. Стиль тексту 

А науковий  Б публіцистичний  В художній  Г розмовний 

2 рівень 

Завдання 5 ─ 20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

5. На місці пропуску в усіх словах пишемо букву –е- 

А пр..амбула, пр..валювати, пр..велебний, пр..мула 

Б пр..вілей, пр...йскурант, пр..людія, пр..м’єра 

В пр..зидент, пр..зидія, пр..амбула, пр..нцип  

Г пр..рогатива, пр..парат, пр..стиж, пр..цедент 

Д пр..зер, пр..тензія, пр..дставник, пр…зирство 

 

 

 

6.У префіксах усіх слів пишеться літера –с- у рядку 



А не..проста, ..формувати, бе..людний, ..тиснути 

Б  ..питати, ..підлоба, бе..сильний, ..покутувати 

В ..пресувати, ..сунути, ..хибити, ..хлипувати 

Г  ..хвалити, ..чеплений, ..плутати, ..тихнути 

Д  ..ходинка, ..фотографувати, ..хрещування, ..томлюватися 

7.Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка 

А  пр..світлий, пр..мружений, пр..солодкий, пр… подобний 

Б  пр..гарний, пр..пишний, пр..зирливий,пр..злий 

В пр..зирство, пр..стол, пр..землення, пр..велебний 

Г  пр..молодий, пр..старкуватий, пр..сумний, пр…морський 

Д пр..бережний, пр…освященний, пр...завзятий, пр..дорогий 

8. Апостроф пишеться в усіх словах рядка 

 А арф..яр, дов..янути, ін..єкція, б..юлетень 

Б дев..ять, Лук..янівка, порт..єра, вестиб..юль 

В опам..ятатися, нев..язкий,   кров..ю,  ф..юзеляж 

Г ад..ютант, п..юпітр, голуб..ятко, пів…ялинки 

Д об..їзд, В...ячеслав, дит..ясла, сек..юриті 

9.Усі слова написані правильно в рядку  

 А студентський, проїзний, цілістний 

Б хвастливий, кістлявий, безкорисливий 

В гігантський, фашистський, у відпусці 

Г зап’ястний, хворосняк, тиснути 

Д пестливий,  у пасці, ненависний 

10.Помилку допущено в слові рядка 

 А Уздовж дороги вервечкою розтягнулось шістнадцять плугів. 

Б Мати ввечері своїм пестливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого. 

В Після кількатиждневих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині 

Г У великій, як макітра, хустці Мотря була схожа на довгу швайку із здоровою 

булавою. 

Д І в далеч поплив матіоли солодкий, облесливий чад. 

11.У всіх словах відбувається подвоєння в рядку 

 А тон..а, Шил..ер, Марок..о, Апол..он 

Б ван..а, Одіс..ей, Мек..а, Каміл..а 

В віл..а, бон..а, коміс..ія, брут..о 

Г нет..о, Віс..аріон, Ген..адій, інтел…ігент 

Д шас..і, Апен..іни, Ас..ирія, колон…а 

12.Знаком м'якшення пишеться на місці пропусків у всіх словах рядка  

А (у) скрин..ці, біл..шіс..ть, волин..с..кий, бал..зам 

Б дон..ці, мен..ше, шампін..йон, т..мяний 

В ковз..кий, ескадрил..я, черкас…кий, вол..єр 

Г вишен..ці, медал..йон, чорнобил..с..кий, порт..єра  

Д гет..ман, різ…блення, міл…ярд,  чотир..ма 

13.Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка  

А гонити, котити, скакати  



Б потопити, лазити,  вимагати 

В ламати, встановлювати, походжати  

Г перемагати, вносити, виростити 

Д стояти, хапати, виношувати 

14.Через дефіс пишуться всі слова в рядку  

А автоматично/зроблений, автобусно/тролейбусний, внутрішньо/ атомний, 

авто/механік  

Б лікар/ендокринолог, національно/етнічний, льотчик/космонавт, сон/трава  

В лісо/степ, генетико/молекулярний, західно/сибірський, транс/європейський  

Г режисер/постановник, супер/зірка, асфальто/бетонний, пасажиро/потік 

Д внутрішньо/політичний, різно/характерний, аграрно/індустріальний, лікар/хірург  

15. Через два дефіси пишуться всі прислівники в рядку 

А  день/у/день, рік/у/рік, час/від/часу 

Б  пліч/о/пліч, віч/на/віч, де/не/де 

В  коли/не/коли, не/сьогодні/завтра, будь/що/будь 

Г  сам/на/сам, один/в/один, раз/у/раз 

Д на/в/скач, з/на/двору, на/віки/вічні 

16. У  всіх  словах  на  місці  крапок  потрібно писати літеру –и- в рядку 

А тр..умф, башк...р, м...ля, ант...под, ц...стерна 

Б  ц...рк, поз...ція, р...торика, Єг...пет, дез...нфекція 

В такс...ст, афер...ст, Флор...да, інст...тут, пр...оритет 

Г Ват...кан, патріот...зм, аж..отаж, к...зил, реч...татив 

Д к..парис, в..мпел, л..ман, м..рт, х..мера 

17. Не з наступним словом пишеться окремо в реченні рядка  

 А Малі озерця блискають (не)злісно, колише хмара втомлені громи. 

Б Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли 

(не)має часу і коли навіть ні про що писати. 

В Мені поля задумливо шептали свої ніким (не)співані пісні.  

Г Знай: (не)має маленьких людей – тільки душі бувають мізерні. 

Д Пробачте поетам дивацтва (не)злі: (не)багато поетів живе на землі. 

18. Усі слова записані правильно в рядку,ОКРІМ 

А ралі, шосе, вілла, мулла    Б тонна, ванна, манна, панна 

В конфеті, інтермецо, лібрето, бонна  Г мадонна, нетто, брутто,барокко 

Д бравісимо, траса, шасі, голландець 

19.Велику/малу літеру правильно вжито в рядку  

  А Довженківські фільми, Бертолетова сіль, День перемоги, Президент України 

  Б Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Зевс,  орден 

Дружби народів 

  В Вознесіння, Збройні сили України, Верховна рада України, Конституційний Суд 

України 

 Г Кривий Ріг, Національний банк України, Кабінет міністрів України, Святий Дух 

  Д Червоний Хрест, республіка Польща, Визвольна війна,  день Незалежності  

20. Усі власні назви треба брати в лапки в рядку  

 А поема Мойсей, заповідник Біловезька Пуща, видавництво Ранок 



 Б табір Берізка, сузір’я Велика Ведмедиця, медаль За відвагу 

 В Біблія, торт Київський, повість Кайдашева сім’я 

 Г смартфон Карпати, кав’ярня Париж, часопис Українська правда 

Д стадіон Динамо, Майдан Незалежності, станція Університет 

 

 

3 рівень 

Завдання 21-22 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ  

21.Установіть відповідність 

1 усесвітньо/історичний, гірко/солоний, 

пів/Сонця, електронно/обчислювальний 

2  яскраво/червоний, військово/полонений, 

кисло/молочний, сніжно/білий 

3 громадсько/політичний, лимонно/кислий, 

жовто/гарячий, вічно/зелений 

4 червоно/зелений, військово/зобов'язаний, 

кисло/солоний, вокально/ інструментальний 

А усі слова треба писати через дефіс 

Б три слова треба писати через дефіс 

В два слова треба писати через дефіс 

Годне слово треба писати через дефіс 

Д усі слова треба писати разом 

22.Установіть відповідність між словами та поясненнями щодо їхнього написання. 

1 комісія, тона, хоббі, ірреальний, 

інтермецо 

2 пестливий, кістлявий, благочесний, 

писнути, агентство 

3 боротьба, бризкання, коріння, латаття, 

піддашша; 

4 Місіссіпі, вищий, сцідити, у вісні, дочці 

А  усі слова записані правильно  

Б  одне слово записане  неправильно 

В  два слова записані неправильно 

Г  три слова записані неправильно 

Д  усі слова записані неправильно 

 

 

 

  



Тематична контрольна робота №3 

Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна 

помилка. Літери на позначення ненаголошених е, и в корені слова. Апостроф. Позначення 

м’якості приголосних. Чергування голосних. Чергування і зміни приголосних при збігові їх у 

процесі словотворення. Спрощення приголосних Подвоєння літер. Правопис префіксів і 

суфіксів. Уживання великої літери. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. 

Написання слів іншомовного походження. Складні випадки написання прізвищ і географічних 

назв. Написання не, ні з різними частинами мови  

2 варіант 

1 рівень 

Завдання 1─ 4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

 [1] Піч, що пахла стравами, печен…им хлібом,   сушеними яблуками і сухим насін..ям, 

зіл..ям, корін..ям,   поступово відходить в історію. [2] Але людська пам’ять завжди 

повертатиме нас до доброго вогню в   печі родин…ої хати, біля якого ми народжувалися і 

виростали. [3]Вогонь, із допомогою якого готували їжу, зогрівались та захищались від звірів  

від…авна був у пошані. [4]А вогнище в хаті — річ якнайбільш родин…а — і звідси 

метафора: родин…е вогнище. 

1.Подвоєння –нн- відбувається в усіх словах, ОКРІМ 

А  печен…им [1]  Б насін..ям [1] 

В зіл..ям [1]   Г корін..ям [1] 

Д від…авна [3] 

2.Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А  [1]  Б [2]  В [3]  Г [4] 

3.Засобом міжфразового зв’язку між третім і четвертим реченням є 

А лексичний повтор  Б синонім 

В займенник   Г спільнокореневе слово 

4. Стиль тексту 

А науковий  Б публіцистичний  В художній  Г розмовний 

2 рівень 

Завдання 5─ 20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

5. На місці пропуску в усіх словах пишемо букву –е- 

А пр..дикативний, пр..зент, пер..тоніт, пер..ферія 

Б пр..тендент, пр...тензія, пер..фраза, гіпот..за 

В пер..петія пр...фект, гор..зонт, г..рбарій 

Г пр..зентація, пр..зидент, пр..зидія, реп..титор 

Д пр..йскурант, пер..метр, пр..феранс, пр…цедент 

6.У префіксах усіх слів пишеться літера –с- у рядку 

А ..питати, ..фотографувати, …качати, …хопити  

Б …твердіти, …тиснути, ..цідити, …чеплений  

В ..тикатися, ро…пустити, …повістити, ..хрестити,  

Г..трясти, …ліпити …фокусувати, …хотіти 



Д  ..худнути, …фальшивити, …куштувати, …бігти 

7. Літеру –е-  в суфіксах   усіх слів  потрібно писати в рядку  

А ковш..вий,  барж...вий, оранж..вий, лип..вий 

Б Івас..вий, кінц…вий, щавл….вий, грош..вий  

В реч..вий, Васил..вий, Ігор..вий, окун..вий 

Г помаранч…вий, берез..вий, марл..вий, деш..вий 

Д глянц..вий, груш..вий, овоч..вий, ситц..вий 

8. Апостроф пишеться в усіх словах рядка 

 А р..яно, верб..я, об..єднання, кань..йон 

Б В..єтнам, хутор..янин, об..єм, пам..ять 

В об..єкт, пан..європейський, верф..ю, вар..єте 

Г передсв..ятковий, б..є, інформб..юро, інтер..єр 

Д арф..яр, к..ювет, нав..язливий, мавп..ячий 

9.Усі слова написані правильно в рядку  

 А шістнадцять, серцевий, вістник 

Б комерсантський, туриський, щасливий 

В контрастний, комендантський, агентство 

Г у хустці, невісці, форпостний 

Д баласний, у пустці, шістсот 

10.Помилку допущено в слові рядка 

 А Де вони проходили, ніщо не брязнуло, не тріснуло, не хруснуло. 

Б По під’їзних дорогах ешелони везли бетон, залізо і граніт. 

В Он на стрункій та високій осичині листя пестливо тремтить. 

Г Розпечене сонце на заході вже шубовснуло в Дніпро. 

Д Притихлі явори стоять безшелестно. 

11.У всіх словах відбувається подвоєння в рядку 

 А мадон..а, ан..али, контр..еволюція, Ват.. 

Б ман..а, марок..анець, ап..еляція, баро.ко 

В бул..а(папська грамота), мір..а, сюр..еалізм, жак..ард 

Г мот..о(епіграф), пен..і (розмінна монета), Шил…ер, ком…ерція 

Д мул.а, гол..андський, ім...іграція, новел…а 

12.Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку  

А  уман..ський, дзелен..чати, мусін..ці, конс..єржка  

Б  брин..чати, т..мяний, бул..йон, зірон...ці 

В  Тан..чин, землян..ці, ал..труїст, філ..м 

Г  волин..ські, Зос..ці, міл..ярд, конферанс..є 

Д медал...йон, тон..ший, ручен..ка, Гуцул..щина 

13. У всіх словах відбувається подвоєння в рядку 

А   безсмерт…я, ніч…ю, латат…я, суд…я 

Б проніс…я, вугіл…я,  спів…ітчизник,  століт…я 

В  радіст…ю,  світан…я,  прощан…я,  зіл…я 

Г волос…я,  прагнен…я,  ріл…я, нескорен…ий 

Д колос…я,  цін…ість, навман…я, шален…ий.  

14.Через дефіс пишуться всі слова в рядку  



А фізико/математичний, стоп/кран, азотно/фосфорний, пів/яблука 

Б інженер/механік, пів/олівця, вище/зазначений, земле/коп  

В військово/полонений, яхт/клуб, гамма/промені, мікро/скопічний  

Г осінньо/зимовий, словесно/історичний, науково/технічний, пів/Африки  

Д  світло/синій, всесвітньо/історичний, легко/крилий, віце/президентський 

15. Через дефіс  пишуться всі прислівники в рядку 

А   всього/на/всього, тихо/тихо, без кінця/краю, тільки/но 

Б    по/одному, по/чесному, сама/самотою, більш/менш 

В   аби/як, честь/честю, вряди/годи, казна/коли  

Г   по/моєму, пліч/о/пліч,   сам/на/сам,  день/у/день 

Д  рік/у/рік, по/перше,  будь/коли, дуже/дуже  

16. У  всіх  словах  на  місці  крапок  потрібно писати літеру –и- в рядку 

А  к..нждал, к..сет, єп..скоп, ч..пси, клас…цизм 

Б  д..якон, р..ф, тр..умф, п..нцет, пс..холог 

В м..трополит, д..фузний, ант..теза, пюп..тр, еп…фора 

Г  д..лер, консалт..нг, академ..я, імун..тет, р…торичне 

Д  фр..стайл, каст..нг, бадм..нтон, дис…дент, реч…татив 

17. Не з наступним словом пишеться окремо в реченні рядка  

 А Поезія  —  це  завжди  не/повторність,  якийсь  безсмертний дотик до душі. 

Б  Літо й зиму живе на привіллі маса дикої птиці ніким не/стріляної, не/полоханої. 

В  І  не/покірно  серце  билось,  відчувши:  Грузія  живе! 

Г  Не/давно я поза Уралом блукав і Господа благав...  

Д  Поганих людей на світі не/має. 

18. Помилку допущено в рядку 

А бюджет, гравюра, рюкзак, ад’ютант, морквяний  

Б мюзикл, мюслі, ін’єкція, пів'ями, ад’ютант 

В бюст, бюро, пюре, торф’яний , фюрер  

Г пан’європейський, манікюр, кювет, духм’яний, Лук’ян 

Д транс’європейський, кон’юктивіт, прийом, бур’ян 

19. З великої літери пишуться всі виділені слова рядка 

А Божа Матір, (К,к)иївські неокласики, (Б,б)ог Нептун 

Б (К,к)ононівські поля, (П,п)печеніги, (З,з)олоті (В,в)орота 

В «Бджола і (Ш,ш)ершень», Зелений (К,к)лин, (Ш,ш)евченкова хата 

Г (В,в)озний Тетерваковський, (Ш,ш)евченкіана, (Г,г)енеральний секретар ООН 

Д (К,к)княгиня Ольга, Нестор (Л,л)ітописець, (Д,д)амоклів меч 

20.Подвоєння приголосних відбувається в рядку 

А Ось вона вже крізь блакить майорить, довгождан..а… 

Б Любові усміх квітне раз – ще й тлі..о. Сніги… 

В Яке несповнен..е бажання / на них, мов зарево червоне, займається… 

Г  О земле втрачен..а, явися бодай у зболеному сні… 

Д  Одчинились дверi — горобин..а нiч! 

3 рівень 

Завдання 21-22 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ  



21.Установіть відповідність 

1  важко/хворий, внутрішньо/заводський, 

героїко/романтичний, право/бережний 

2   військово/морський, м’ясо/молочний, 

літературно/мистецький, 

контрольно/вимірювльний 

3  кисло/солодкий, молочно/білий, 

військово/зобов’язаний, загально/державний 

4  військово/полонений,  жовто/гарячий, 

сто/відсотковий, свіжо/зрубаний 

А усі слова треба писати через дефіс 

Б три слова треба писати через дефіс 

В два слова треба писати через дефіс 

Годне слово треба писати через дефіс 

Д усі слова треба писати разом 

22.Установіть відповідність між словами та поясненнями щодо їхнього написання. 

1  позаду, спереду, абияк, уві сні, по троє 

2  рано-вранці, ось- ось, один-в-один, тим 

часом 

3  безугаву, нальоту будьяк, оттаки 

4 стиха-помаленьку,  віч на віч,  сам-на-

сам,  насамоті 

 

А  усі слова записані правильно  

Б  одне слово записане  неправильно 

В  два слова записані неправильно 

Г  три слова записані неправильно 

Д  усі слова записані неправильно 

 

 

 

 


