СЛОВОТВІР
1. Усі слова утворено префіксальним способом у рядку:
А. заспів, виліт, перехід;
Б. передмова, підгрупа, неволя;
В. ключик, лікар, доброта;
Г. водограй, життєпис, всюдихід.
2. Усі слова утворено суфіксальним способом у рядку:
А. чайник, перехід, біг, снігопад;
Б. відродження, читач, подорожник, глядач;
В. веселість, слухач, водяник, письменник;
Г. порядкувати, передмова, робітник, міський.
3. Усі слова утворено префіксально-суфіксальним способом у рядку:
А. переджнивний, бездоганний, запічок, підсніжник;
Б. міжряддя, настінний, протизаконний, заширокий;
В. по-доброму, провулок, передбачити, заморський;
Г. прегарний, надзвуковий, протипожежний, видолинок.
4. Усі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення у рядку:
А. приказка, розповідний, прикордонник, переказ;
Б. вихованість, запитання, вимова, підсніжник;
В. вирушають, пагорбок, віддзеркалює, невільний;
Г. без’язикий, узлісся, угору, підземний.
5. Усі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення у рядку:
А. загадка, здалеку, обніжок, антинауковий;
Б. приморський, насмілився, відродження, по-братськи;
В. заміський, винахідник, прочитаний, замріяно;
Г. закладка, виглядають, вигострений, розбудова.
6. Усі слова спільнокореневі в рядку:
А. голослівний, голосовий, голосувати, голосно;
Б. дослід, дослідження, дослідник, дослідити;
В. рада, порадник, радіус, зарадити;
Г. лопаточка, лопатити, лопатковий, лопатися.
7. Усі слова спільнокореневі в рядку:
А. завод, водити, водянка, завідувач;
Б. бал, балет, балкон, балон;
В. нога, ніжка, підніжжя, підніжок;
Г. переносити, листоноша, носоріг, носовий.
8. Усі слова НЕ МАЮТЬ закінчення в рядку:
А. навіки, взнаки, маки;
Б. врешті, тричі, сильні;
В. напам’ять, убік, наперед;
Г. скраю, урожаю, миттю.
9. Нульове закінчення мають усі слова в рядку:
А. канал, палац, тихий, стіл;
Б. сир, хліб, віск, ліс;
В. замок, малюнок, йод, свій;
Г. вид, код, молодий, край.
10. Нульове закінчення мають усі слова в рядку:
А. ячмінь, барвінок, вість, злий;
Б. подорож, тінь, кругом, кущ;
В. радість, учитель, обід, золотий;
Г. гай, день, захід, мудрість.
11. Усі слова мають префікс у рядку:
А. подорож, приятель, віддати, відчайдушний;
Б. записати, заземлений, вишити, піднести;

В. промова, заспівати, загальний, подорожчати;
Г. підлетіти, наказувати, піддослідний, літопис.
12. Слова сміх, смішно, посміховисько об’єднує те, що вони:
А. синоніми;
Б. форми слова;
В. спільнокореневі слова;
Г. омоніми.
13. У словах давньому, синьому, майбутньому закінченням є:
А. -у;
Б. -му;
В. -ому;
Г. -ьому.
14. Будову слова йти правильно визначено в рядку:
А. корінь йт-, закінчення -и;
Б. корінь йти, закінчення немає;
В. префікс й-, суфікс -ти, нульове закінчення;
Г. корінь й-, суфікс -ти, закінчення немає.
15. Значущі частини виділено правильно (префікс, корінь, суфікс, закінчення) у слові:
А. слух/а/ч;
Б. без/меж/н/ий;
В. висад/ж/ува/ти;
Г. пре/мудр/ог/о.
16. Значущі частини слова виділено правильно в рядку:
А. каз/к/а, під/сум/ува/ти, весел/о, стін/ний;
Б. при/кордон/н/ий, за/добр/ий, хоч/уть, про/вулк/а;
В. плеч/е, при/воз/и/ти, нож/ем, роб/от/а, за/блуд/а;
Г. шан/ува/ти, мат/ер/і, дар/унк/а, водогін/ний, нов/ий.
17. Виділене слово утворено шляхом переходу з однієї частини мови іншу в реченні:
А. І українська рідна мова звучить, як музика, мені.
Б. Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють.
В. Письменний бачить поночі більше, як неписьменний удень.
Г. Раз у раз у пам’яті зринав далекий, тихий, світлий образ мами.
18. В якому рядку подано форми одного слова:
А. спів, співати, співак, співачка, заспівати;
Б. співаю, співаєш, співає, співаєте, співаємо, співають;
В. пісня, пісенний, пісняр, піснярі, пісенька;
Г. малий, малюк, маленький, мініатюрний, мініатюра;
Д. довгий, високий, великий, довжелезний, довгенький.
19. В якому рядку всі слова спільнокореневі:
А. широкий, широкого, широкому, широким, широкі;
Б. високий, вищий, найвищий, височезний, височенький;
В. птах, пташиний, птахом, пташине, птахи;
Г. везу, везеш, везете, буду везти, везуть;
Д. колосок, колос, заколоситися, колосковий, колоситися.
20. В якому рядку правильно виділені корені в словах:
А. без/лад, лагід/ний, помил/ка, сильн/ий, хорош/ий;
Б. біл/іти, ви/вод/ити, бриз/кати, син/ій, корен/і;
В. прав/о, правн/ик, добр/о, добр/ий, добреньк/ий;
Г. весел/ий, веселк/а, весел/ити, весел/ість, ве/селун;
Д. душ/итися, видуш/ений, /дух/, душ/евність, задуш/итися.
21. В якому рядку всі слова мають префікс:
А. кореневий, миролюбивий, вмовити, вниз, вогняний;
Б. вмістити, вогнище, вгору, вовк, влітку;
В. премудрий, перебігти, архіскладний, немолодий, завеликий;

Г. добитися, добренько, доопрацювати, дорожити, допрати;
Д. березовий,сіруватий, сіренький, стінний, учнівський.
22. В якому рядку всі слова побудовані за схемою корінь + закінчення:
А. річка, стежина, стежинка, ріка, дорога;
Б. дошкільний, дочка, дочитати, дочекатися, дочути;
В. маленький, дрібниця, дрібнюсінький, малюсінький, дрібний;
Г. стеля, поема, квадрат, друзі, світлий;
Д. дроворуб, дрововоз, дроворіз, дровонос, дровозаготівельник.
23. Яка морфема виражає загальне (поняттєве) лексичне значення слова:
А. закінчення;
Б. суфікс;
В. префікс;
Г. корінь;
Д. постфікс.
24. В якому рядку всі слова незмінні:
А. рицар, поводир, вугляр, Ігор, тесляр;
Б. штаб, університет, вокзал, театр, біль;
В. лікар, пекар, зброяр, бджоляр, орендар;
Г. вдвоє, вчетверо, натроє, заодно, утрьох;
Д. воротар, різьбяр, буквар, книгар, володар.
25. Виберіть слово, в якому є префікс і суфікс:
А. безкрилий;
Б. безкровний;
В. крилатий;
Г. безлад;
Д. воленька.
26. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, надвеликий,
ультракороткий:
А. суфіксальним;
Б. префіксальним;
В. префіксально-суфіксальним;
Г. складанням основ або слів;
Д. складанням скорочених основ.
27. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що пишуться через
дефіс:
А. пра-, су-, без-;
Б. за-, по-, пре-;
В. казна-, хтозна-, будь-;
Г. пере-, зі-, за-;
Д. ви-, від-, до-.
28. У якому рядку всі слова непохідні:
А. білити, зачарований, хід, братський, радість;
Б. бігати, весна, білий, стіл, хата;
В. темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля;
Г. біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка;
Д. біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати.
29. Яким способом утворено прикметники військово-спортивний, електроннообчислювальний, блакитно-синій, історико-культурний, темно-зелений:
А. префіксальним;
Б. суфіксальним;
В. префіксально-суфіксальним;
Г. складанням основ або слів;
Д. складанням скорочених основ.

30. Виберіть рядок із твірною основою прикметника безстрашність:
А. страшний;
Б. без страху;
В. страх;
Г. безстрашний;
Д. страхати.
31. Яке слово утворено складанням:
А. настінний (на стіні);
Б. безмежний (без межі);
В. бездушний (без душі);
Г. західноукраїнський (Західна Україна);
Д. заміський (за містом).
32. Виберіть слово, утворене безсуфіксним способом:
А. учитель;
Б. спів;
В. гризун;
Г. співак;
Д. білизна.
33. Позначте слово, в якому правильно виділений префікс:
А. президент;
Б. приємний;
В. прив’янути;
Г. присудок.

