1.Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку
А дужчий, гірший, добріший, біліший
Б більш старший, миліший, дорожчий ,білявенький
В зеленкуватіший, гарніший, більш гірший, вищий
Г більш людяний, лисіший, менш зручний, товщий
2.Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку
А гарніший, більш пахучий, менш складний, солодший
Б більш дешевший, довгуватіший, довжелезний, більш щиріший
В більш довший, русявіший, загальніший, найбільш відомий
Г менш стійкий, більш довший, премудріший, пристойніший
3.Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку
А щонайближчий, найхоробріший, найменш вдалий, якнайчесніший
Б найсивіший, найсліпіший, найчистіший, щонайрішучіший
В найрідніший, найрідкуватіший, самий кращий, найгарніший
Г найбайдужіший, найбільш ширший, найдорожчіший, найменш білявий
4.Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні
А Гра одеситів була більш виразнішою.
Б Сила слова гостріша від штика.
В Бува єдина мить, дорожча всяких слів.

Г Найвища у світі трава-бамбук.
5.Визначте, у якому рядку всі прикметники творять ступені порівняння від інших
основ
А свіжий ,молодий, дешевий, блідий
Б великий, малий ,поганий, гарний
В прозорий ,рішучий, сонний, хитрий
Г близький ,легкий, дужий, широкий

6.За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка
А кварц..вий, шовк..вий, дощ..вий, гроз..вий
Б емал..вий, мед..вий, криштал..вий, казк..вий
В значенн..вий, плащ..вий, груш..вий, калин..вий
Г вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, нуль..вий
7.За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка
А ринк..вий, ключ..вий, сторож..вий, поль..вий
Б барж..вий,ход..вий,наук..вий,полудн..вий
В сход..вий, служб..вий, уряд..вий, яблун..вий
Г криц..вий, журавл..вий,зим..вий, рядк..вий

8. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка
А липн..вий, груш..вий, плюш..вий, алюміні..вий
Б березн..вий, куль..вий, взутт..вий,план..вий
В звук..вий, емал..вий, мебл..вий, полудн..вий
Г центр..вий, стат..вий, магні..вий, соль..вий
9.Літеру е треба писати на місці пропуску в слові
А ключ..вий
Б матч..вий
В нафт..вий
Г оранж..вий
Д дощ..вий

10.Усі слова є числівниками в рядку
А один, трійка, одна друга, одинадцять
Б чотири, десять, шість, втроє
В три, сімсот, тринадцять, триста
Г два, двічі, сто, другий
Д десятеро, перший, десяток, тричі
11.Помилку у відмінюванні кількісних числівників допущено в рядку
А чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами, на чотирьохстах
Б двохсот, двостам, двостами, на двохстах

В семисот, семистам, сімомастами, на семистах
Г восьмисот, восьмистам, вісьмастами, на восьмистах
12. Обидві частини відмінюються в усіх числівниках рядка
А дев*яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят
Б двісті, триста, чотириста, п*ятсот
В чотириста, шістдесят, триста, сімсот
Г двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот
13.Усі числівники записані правильно в рядку
А чотиристами тридцятьма
Б шестистами двадцятьома
В трьомастами сорока
Г восьмастами шістдесятьма

14.Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни
А бачити, варити, доїти, булькотати
Б летіти, кричати, стояти, булькотіти
В бігти, сидіти, полоти, білити
Г косити, оцінити, сіяти, хотіти
15.Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни
А свистати, боятися, кричати, терпіти

Б доїти, гнати, стелити, мовчати
В полоти, муркотати, мити, хотіти
Г клеїти, пустити, мазати, втрачати
Д муркотіти, стояти, спати, бачити
16.Позначте рядок з помилкою в особовому закінченні дієслова
А косиш, стоїте, колять
Б приклеїш, полете, вернешся
В сопуть, любимо, сієш
Г течемо, дружить, стережете
Д бачите, хочуть, водимо
17. Позначте рядок, у якому всі дієслова пишуться з літерою е(є)
А наступа..ш, мерзн..ш, ляга..ш, вход..ш
Б колиш..ш, полощ..ш, побор..ш, бач..ш
В суму..ш, клич..ш, глян..ш, чеш..ш
Г хоч..ш, диха..ш, заздр..ш, пол..ш
Д побор..ш, біга..ш, чист..ш, мож..ш
18. Усі дієслова належать до першої дієвідміни в рядку
А лежати ,співати, нести, хотіти
Б радити, ревіти, чистити, бити
В віяти, кинути, текти, глянути
Г вчити, торкнутися, клеїти, летіти
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19.У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники
чоловічого роду рядка
А літр, мільйон, цемент, інститут
Б Лондон, купон, крик, образ
В Кривий Ріг, караван ,мед, асфальт
Г відмінок, долар, степ, Алтай
Д хліб, текст, сумнів, сир
20.У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники
чоловічого роду рядка
А атом, вересень, дзвін, шлях
Б олівець, півень, комітет, перепис
В рукопис, квадрат, план, нуль
Г гай, Дунай, яр, небосхил
Д текст, сир, комбайн, трактор
21. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники

чоловічого роду рядка
А театр, електрон, мороз, степ
Б квартал, волейбол, діамант, Крим
В сад, вазон, Львів, займенник
Г краєвид, овес, ведмідь, комп*ютер
Д атом, вересень, егоїст, зошит
22. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники
чоловічого роду рядка
А фонтан, Париж, табун, квітень
Б барометр, рейс, цирк, задум
В Кавказ, конус, порох, ліс
Г хліб, багнет, оксамит, кетяг
Д граніт, іменник, автомобіль, дощ
23. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч.р. рядка
А ансамбль, Буг, Сибір, сніг
Б гнів, автобус, вальс, сум
В футбол, гектар, фольклор, роман
Г зошит, ураган, Амур, хокей
Д вальс, центнер, інститут, університет

24.У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч.р. рядка
А робітник, Черемош, Харків, боєць
Б чумак, пасажир, хлопець, жнець
В Віталій, жебрак, край, лікар
Г розмай, Олег, кравець, реформатор
Д Степан, козак, сіяч,тато
25.У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч.р. рядка
А ударник, голуб, Іван ,Гриць
Б професор, синок, Євген, швець
В маляр, школяр, Довбуш, Київ
Г брат, батько, доброволець, Люблін
Д гусляр, Тиміш, друг, місяць
26.У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч.р. рядка
А гончар, оленяр, хлопець, офіцер
Б ювіляр, Павло, лицар, товариш
В гармаш, полковник, герой,Арсеній
Г боєць, Олексій, Роман, край
Д Валерій, Андрій, Остап, Тарас
27.У кличному вілмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч.р. рядка
А Петро, Арсеній, Степан, друг
Б казкар,гусляр,брат, байкар

В кінь, Віктор, Ігор, ледар
Г тротуар, тир, край, світ
Д Карпенко, добродій, академік,товариш
28. Правильно утворено всі форми кличного відмінка іменників у рядку
А батьку, сине, Віталію, місяце
Б слухаче, глядаче, виборцю, погоничу
В сторожу, маляру, гусляре, голубе
Г лейтенанте, майоре, генералу, полковнику
Д соколе,хлопче, женче, бійцю
29.Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в рядку
А Іване, Василю
Б Катре,Юрію
В Денисе, Юлю
Г Іванно, Петро
30.Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в рядку
А мріє, мово
Б Києве, Львове
В лікарю , дідусе
Г пісне, сестрице

