Зразки тестових завдань:
ТЕСТ 1
1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :
а) (г,ґ)рунт
б) (г,ґ)рант
в) ле(г,ґ)ітимний
2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:
а) випАдок
б) ненАвисть
в) фАховий
3. Що означає слово автентичний?
а) місцевий, корінний
б) справжній, відповідний оригіналові
в) давній
4. Оберіть правильне позначення часу:
Ми зустрінемося ...
а) в десять годин
б) без чверті сім
в) о дванадцятій годині
5. Потребує редагування словосполучення:
а) стосунки між людьми
б) відношення в колективі
в) взаємини в родині
6. Не потребує редагування словосполучення:
а) розглянути такі питання
б) розглянути наступні питання

в) розглянути слідуючі питання
7. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно?
а) Національний Академічний Драматичний Театр імені Івана
Франка
б) Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
в) Національний Академічний драматичний театр імені Івана Франка
8. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а) різдвяний, торф’яний
б) Св’ятослав, ательє
в) цвях, адьютант
9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається
подвоєння приголосних?
а) грип.., кас..а
б) ім..іграція, брут..о
в) ем..грація, тон..а
10. У якому рядку прикметник написано правильно?
а) празький
б) прагський
в) пражський
11. Оберіть правильне написання російського прізвища:
а) Белов
б) Білов
в) Бєлов
12. Граматично правильною формою звертання є:
а) Шановна Марія Яківна!
б) Дорогий друже Степан!

в) Шановний Петре Петровичу!
13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння
прикметників:
а) найзручніший
б) найбільш зручніший
в) самий зручний
14. Граматично правильною формою родового відмінка числівника сімсот
є:
а) сімохсот
б) семисот
в) семиста
15. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?
а) півтора кілограми
б) три кілометра
в) чотири сантиметри
16. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а) давайте робити
б) робімо
в) робимо
17. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?
а) Повернувшись із відрядження, його здивували зміни.
б) Відвідавши цю лекцію, він дізнався багато нового про виклики
сучасності.
в) Потрапивши на виставку квітів, мені сподобалися кілька
композицій.
18. Не потребує редагування речення:

а) Це справи не стосується
б) Це до справи не відноситься
в) Це справи не торкається
19. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а) коли не коли, день у день
б) будь-де, по-українськи
в) де-куди, щораз
20. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а) відповідно інструкції
б) відповідно до інструкції
в) відповідно з інструкцією
21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:
а) Поїзд прибув з запізненням.
б) Вони зустрілися в Львові.
в) Ми зупинилися в готелі.
22. У якому рядку речення записане правильно?
а) Зайдіть будьласка до директора.
б) Зайдіть, будь ласка, до директора.
в) Зайдіть, будьласка, до директора.
23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій
мові:
а) «Нарада відбудеться після обіду», – оголосила секретар.
б) «Коли відбудеться нарада?», – перепитав колега.
в) «На нараді розглядатимуться важливі питання» – повідомив
директор.
24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?

Центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політику у
сфері державної служби за фактом подання скарги проводить службове
розслідування в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України з метою
перевірки фактів викладених у скарзі.
а) три
б) чотири
в) п’ять
25. Основними жанрами усної ділової комунікації є:
а) диспут, лекція
б) колоквіум, бесіда
в) доповідь, нарада

ТЕСТ 2
1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :
а) об(г,ґ)рунтувати
б) (г,ґ)арантія
в) (г,ґ)еополітика
2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:
а) спинА
б) дочкА
в) подрУга
3. Що означає слово одіозний?
а) політичний
б) відомий
в) дуже неприємний
4. Оберіть правильне позначення часу:
Ми зустрінемося ...

а) о десятій годині
б) в шість годин
в) в пів на п’яту
5. Потребує редагування словосполучення:
а) зробити великий внесок в освіту
б) зробити великий вклад в освіту
в) зробити банківський вклад
6. Не потребує редагування словосполучення:
а) семидесяті роки
б) дискотека восьмидесятих
в) близько шістдесяти відсотків
7. У якому рядку офіційну назву органу написано правильно?
а) Рада Національної безпеки і оборони України
б) Рада національної безпеки і оборони України
в) Рада Національної Безпеки і Оборони України
8. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а) черв’як, кон’юнктура
б) моркв’яний, возз’єднання
в) тьмяний, мавп’ячий
9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається
подвоєння приголосних?
а) сум..а, нет..о
б) сам..іт, шас..і
в) ван..а, ір..аціональний
10. У якому рядку прикметник написано правильно?
а) чехський
б) чешський

в) чеський
11. У якому рядку закінчення іменника в орудному відмінку однини є
правильним?
а) господаром
б) школяром
в) токарем
12. Граматично правильною формою звертання є:
а) Шановна Олено Петрівно!
б) Дорога подруга Оксано!
в) Шановний пан професор!
13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння
прикметників:
а) найкорисніший
б) найбільш корисніший
в) самий корисний
14. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:
а) Шевченковий вірш
б) Шевченків вірш
в) Шевченківський вірш
15. Граматично правильною формою давального відмінка числівника
шістдесят є:
а) шестидесятьом
б) шестидесяти
в) шістдесяти
16. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?
а) півтора місяця

б) три метра
в) чотири кілограма
17. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а) співаймо
б) співаємо
в) давайте співати
18. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?
а) Послухавши цю мелодію, його охопило натхнення.
б) Прочитавши новий роман відомого прозаїка, ми збагатились
духовно.
в) Невдало виконавши силову вправу, у мене заболіла рука.
19. Не потребує редагування речення:
а) Вони спізнилися із-за дощу
б) Вони спізнилися через дощ
в) Вони спізнилися, так як ішов дощ
20. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а) в цілому, коли-небудь
б) аби-як, по-європейськи
в) рік-у-рік, хтозна-куди
21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:
а) У аудиторії було тихо.
б) Нові дані потрібно внести в звіт.
в) Нарада відбудеться в кабінеті директора.
22. У якому рядку речення записане правильно:
а) Його позиція на мою думку не відповідає інтересам компанії.
б) Його позиція, на мою думку, не відповідає інтересам компанії.

в) Його позиція, на мою думку не відповідає інтересам компанії.
23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій
мові:
а) «Гарного всім дня!» – привітався керівник.
б) «Гарного всім дня!», – привітався керівник.
в) «Гарного всім дня! – Привітався керівник.
24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?
Використання

поверхні

автодоріг

для

розміщення

панелей

які

перетворюють енергію сонячного світла на електрику дозволить заощадити
землі придатні для ведення сільського господарства.
а) дві
б) три
в) чотири
25. Мовне кліше – це:
а) стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і
контекстах
б) немотивоване використання усталеної мовної формули
в) повторюваний образний зворот

ТЕСТ 3
1. Статус української мови як державної визначено в:
а) статті 5 Конституції України
б) статті 10 Конституції України
в) статті 12 Конституції України
2. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:
а) ніжний, лагідний, мовчазний, ласкавий
б) устаткування, оснащення, обладнання, приміщення
в) одночасно, синхронно, разом, водночас

3. Позначте рядок, у якому правильно розкрито значення фразеологізму
«виходити сухим із

води»:
а) не віддавати боргів кредиторам
б) будучи винним, уникати покарання
в) проскочити під дощем не змокнувши

4. Оберіть правильне написання російського прізвища:
а) Смєховщиков
б) Смеховщиков
в) Сміховщиков
5. На місці крапок у реченні Я …, що цей варіант найкращий треба вжити
слово:
а) рахую
б) зважаю
в) вважаю
6. Правопис слів і їх форм можна перевірити:
а) у словнику синонімів
б) в енциклопедичному словнику
в) в орфографічному словнику
7.Оберіть варіант, у якому іменник у родовому відмінку вжито правильно:
а) засідання комітету, лист із Вашингтону
б) засідання комітета, лист із Вашингтону
в) засідання комітету, лист із Вашингтона
8. Потребує редагування речення:
а) Дивлячись із вікна вниз, у нього запаморочилася голова.
б) Уникаючи перешкод, він упевнено рухався вперед.
в) Перегорнувши стос паперів, він знайшов потрібний аркуш.

9. Дотримано правил милозвучності у варіанті:
а) товар з складу
б) товар зі складу
в) товар із складу
10. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:
а) чотири мегабайта
б) сто сорок два кілометри
в) півтора роки
11. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку:
а) (з,с)копіювати (з,с)сохлий
б) (з, с)триманий, (з, с)плетіння
в) (з,с)порожнити, (з, с)ціпити
12. Обидва прислівники пишуться через дефіс у рядку:
а) будь/коли, в/четверо
б) коли/небудь, віч/на/віч
в) час/від/часу, будь/що/будь
13. Доберіть український відповідник до російського словосполучення
ложные показания:
а) істинні свідчення
б) неправдиві свідчення
в) неправильні свідчення
14. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:
а) стат..ею, випещен..ий
б) ..вічливість, притаман..ий
в) узвиш..я, юніст..ю
15. Неправильну дієслівну форму вжито в реченні:

а) Як часто ти ходиш цією дорогою?
б) Ти давно працюєш у фірмі?
в) Може, ти з’їсиш це тістечко?
16. Позначте рядок, у якому всі слова належать до дієслів:
а) читати, прочитав, читання
б) обгорнути, обгортатиме, обгортка
в) ставати, стань, стоїш
17. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення -е:
а) брат, сміливець, Микита
б) професор, отаман, учитель
в) побратим, Петро, адмірал
18. Правильно утворено прикметник від іменника Лейпциг:
а) лейпцизький
б) лейпцигський
в) лейпцижський
19. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні:
а) близько семиста військовиків
б) близько семисот військовиків
в) понад сімсот військовиків
20. Правильно наголошене слово у варіанті:
а) чИтання
б) читАння
в) читаннЯ
21.В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на
письмі:
а) виїз..ний, контрас..ний
б) тиж..невий, студен..ський

в) безкорис..ливий, чес..ний
22. Обидва слова в рядку пишуться з апострофом:
а) Лук..ян, св..ятковий
б) м..ясний, моркв..яний
в) пів..яблука, безриб..я
23. Оберіть правильне написання:
а) на добра ніч!
б) на добраніч!
в) надобраніч!
24. На місці крапок у реченні Конференційна зала була заповнена … треба
вжити слово:
а) вщент
б) врозтіч
в) вщерть
25. Реквізит – це:
а) обов’язковий елемент оформлення офіційних документів: дата,
місце складання, печатка та ін.
б) сукупність даних, розміщених у певній послідовності
в) договір про надання послуг, оформлений за певним
стандартом

