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ПЕРЕДМОВА

В умовах інтеграції нашої держави у світове співтовариство одним 
із визначальних критеріїв реформування національної освіти в Україні є 
посилена увага до новітніх технологій навчання й оцінювання досягнень 
школярів. Запровадження тестового контролю за рівнем засвоєння знань 
у середній школі, зовнішнього незалежного оцінювання ставить більш 
системні вимоги до учня й абітурієнта, забезпечує об’єктивність оцінки 
їх навчальних досягнень.

Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою з укра-
їнської мови, затвердженою Міністерством освіти і науки України. За 
своєю структурою він охоплює усі розділи курсу сучасної української 
мови — фонетику, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфо-
логію, синтаксис, пунктуацію, культуру мови і стилістику. Це допоможе 
вчителеві організувати ґрунтовне системне опрацювання мовного матері-
алу як з одним учнем, так і з цілим класом, ефективно проконтролювати 
рівень знань і вмінь школярів, виявити прогалини й скоригувати діяльність 
для їх усунення. Крім того, посібник може бути використаний для поточ-
ного й тематичного оцінювання на уроках української мови.

Працюючи з тестами, учні, абітурієнти зможуть об’єктивно оцінити 
рівень своєї мовної підготовки та спланувати індивідуальну роботу для 
її вдосконалення.

Кожен із розділів містить тести різного характеру, які допоможуть 
учителю й учню не лише перевірити засвоєння теоретичних знань, а й 
виявити рівень практичних умінь і навичок, пов’язаних із орфоепічною, 
орфографічною, лексичною, граматичною, пунктуаційною та стилістич-
ною вправністю.

Система завдань із кожного розділу спрямована на максимальну 
активізацію розумової діяльності школярів, комплексне опрацювання 
певного питання. Тести побудовані за принципом запитань із множинними 
відповідями, оскільки часто на запропоноване запитання існує декілька 
правильних відповідей. Це дозволяє перевірити глибину знань, розуміння 
різних аспектів явищ, процесів тощо.

Завдання містять основу, до якої зазвичай подається чотири про-
нумеровані відповіді, серед яких правильною може бути одна, дві, три, 
усі чотири або жодна. Основа може формулюватися у формі запитання, 
твердження, фрагментів тексту тощо. Це стосується тестів для перевірки 
теоретичного матеріалу, які побудовані так, що учень, обравши один чи 
кілька варіантів запропонованих відповідей, повинен завершити подане 
в основі тесту визначення чи правило. Практичні вміння і навички з фоне-
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тики, орфографії, лексики й фразеології, будови слова і словотвору, морфо-
логії, синтаксису, пунктуації, культури мови і стилістики можна перевірити 
за тестами, варіанти відповідей яких містять різноманітний фактичний 
матеріал із названих розділів, а в основі подано завдання типу:

• У котрому рядку (реченні) допущено орфографічну, пунктуаційну 
чи стилістичну помилку;

• У котрому рядку всі слова треба писати окремо, разом, через дефіс;
• У котрому рядку всі слова не мають закінчення;
• У котрому рядку всі слова належать до самостійних (службових) 

частин мови;
• У котрому реченні правильно відокремлено поширене означення, 

звертання, вставні слова тощо;
• У котрому рядку звертання нормативне.
Ілюстративний матеріал дібрано з фольклору, творів українських 

письменників та засобів масової інформації.
Для полегшення перевірки виконання завдань до посібника додано 

перелік правильних відповідей.
Охоплення в тестових завданнях мовного матеріалу з усіх розділів 

і питань шкільного курсу української мови є основою для успішного 
використання посібника вчителями у навчальному процесі, учнями — 
на всіх етапах самостійної роботи щодо підвищення рівня своєї мовної 
компетенції, а також під час підготовки до тестових випробувань у школі 
та незалежного зовнішнього оцінювання.
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ФОНЕТИКА

1.	Що	вивчає	фонетика?
а) звуки;
б) частини мови;
в) букви;
г) словосполучення. 

2.	Скільки	звуків	у	сучасній	українській	мові?
а) 22;
б) 38;
в) 33;
г) 36. 

3.	Скільки	голосних	звуків	у	сучасній	українській	мові?
а) 10;
б) 8;
в) 6;
г) 12. 

4.	Скільки	приголосних	звуків	у	сучасній	українській	мові?
а) 22;
б) 31;
в) 21;
г) 32. 

5.	Що	вивчає	графіка?
а) звуки;
б) стійкі словосполучення;
в) літери та передачу їх на письмі;
г) речення. 

6.	Скільки	літер	у	сучасному	українському	алфавіті?
а) 32;
б) 33;
в) 38;
г) 31. 

7.	Які	літери	завжди	позначають	два	звуки?
а) я, ю, є;
б) щ, ї;
в) й;
г) ь. 
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8.	Які	літери	можуть	позначати	один	і	два	звуки	залежно	від	місця	
у	слові?
а) ш, ч;
б) щ, ї;
в) я, ю, є;
г) й. 

9.	Яка	літера	не	позначає	звука?
а) ь;
б) й;
в) і;
г) ю. 

10.	Які	звуки	позначаються	двома	літерами?
а) й;
б) ч;
в) дз, дж, дз;
г) ц. 

11.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) бекон, бензин, беркут, берлога, бесіда;
б) безбожник, безбатченко, безвідносний, безвір’я, безвість;
в) близнюк, близнята, блідий, бліднути, блідніти;
г) будень, будз, будівля, будинок, будівничий. 

12.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?	
а) вальс, вампір, ванна, ваніль, вантаж;
б) верхи, верхів’я, верховіття, верхогір’я, верхолаз;
в) варнак, варта, варяги, ватага, вата;
г) веселка, весело, веселощі, весілля, весло. 

13.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?	
а) вставляти, встромляти, встромлювати, встрявати, встрягати;
б) вірити, вірний, віртуоз, віроломний, вірус;
в) вмикач, вміст, вмістити, вмить, внічию;
г) всупереч, всюди, всякчас, всячина, втерти. 

14.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) заграва, загривок, загрібати, загрібальник, загроза;
б) задарма, задаром, задвірок, задвірки, задирка;
в) заїка, зайвий, зайда, займенник, займистий;
г) заслона, заслуга, засмага, засіка, заспів. 

15.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) знайомий, знаменито, знамення, знання, знать;
б) зубатий, зубець, зубило, зубр, зубрівка;
в) імітатор, імітація, імітувати, імбир, імла;
г) зеленавий, зеленець, зелено, зеленити. 
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16.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) їжа, їжак, їзда, їздити, їздець;
б) камбала, камбуз, камелія, камінь, камея;
в) клумба, клунок, клуня, ключник, ключка;
г) книжка, книжник, княжити, князь, князьок. 

17.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) вузластий, вузлов’яз, вузлуватий, вузловий, вузол;
б) даленіти, далечінь, далина, даліти, даль;
в) далекий, далеко, дактиль, далебі, давно;
г) діва, дівиця, дівка, дівочити, дівоцтво. 

18.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) джерело, джеркотун, джин, джміль, джура;
б) дитина, дитинець, дитинча, дитиня, дитя;
в) дует, дудар, дуель, дужий, дужка;
г) звичай, звичка, звичайний, звичний, звіздар. 

19.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) ковчег, когорта, кодекс, кожух, кожум’яка;
б) лексема, лексика, лексикон, лексиколог, лекало;
в) липа, липень, липка, липнути, липняк;
г) мирра, миро, мирт, миряни, мис. 

20.	У	якому	рядку	всі	слова	записано	за	алфавітом?
а) митець, митра, миш’як, мігрень, мідія; 
б) мідяк, міжгір’я, мізинець, мізкувати, мікроб;
в) Мойра, мокрець, мокриця, мокрий, мокріти; 
г) намет, наминати, намісник, намір, намул. 

21.	У	якому	рядку	літери	я, є, ю	означають	два	звуки?
а) черв’як, альянс, б’ють, сіє, юнь; 
б) пір’я, яма, єнот, бязь, люди;
в) юрта, синє, п’єш, лящ, пюре;
г) бур’ян, кольє, кур’єр, Юрій, яма. 

22.	У	якому	рядку	літери	я, є, ю	означають	два	звуки?
а) любов, пізнє, п’ять, мюзикл, сядь; 
б) м’яч, юність, їжа, якби, в’язень;
в) кар’єра, моє, сюїта, лілея, ллє;
г) боєць, Ньютон, союз, лялька, гіпюр. 

23.	У	якому	рядку	літери	я, є, ю	означають	два	звуки?
а) юрист, яблуко, в’ються, плющ, б’є;
б) ялинка, фюзеляж, юний, мрія, бюро;
в) Х’юстон, пів’ями, сію, юшка, м’ята;
г) ягня, дзюркіт, ательє, союз, юнак. 
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24.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	два	звуки?
а) арф’яр, різьбяр, верф’ю, м’ясо, юрба;
б) єдність, ад’ютант, Юлія, юрта, твоє;
в) земля, сіють, кузня, кювет, буряк; 
г) енергія, ясен, єнот, яйце, верб’я. 

25.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	два	звуки?
а) Лютіж, бювет, Європа, крайнє, п’ю;
б) кузня, пюпітр, узгір’я, рясно, доля;
в) бар’єр, чиряк, кольє, м’яко, ягода;
г) прем’єр, Євразія, юннат, суб’єкт, ясно. 

26.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	один	звук?
а) люлька, бязевий, мавпячий, буряк, синє;
б) тюль, нянька, листя, ательє, ряст;
в) миля, дятел, мюзикл, Рябко, переляк; 
г) кюре, фюзеляж, черв’як, тютюн, юнь. 

27.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	один	звук?
а) левиця, верб’я, різдвяний, бюро, твоє;
б) Люда, рядно, каченя, дігтяр, рюкзак;
в) жевріє, красуня, Ялта, ящур, портьєра;
г) сяйво, пюре, крайнє, тюрки, Таня. 

28.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	один	звук?
а) пір’їна, порядок, цвях, свято, об’єкт;
б) посвята, буря, ніччю, мюзикл, рілля; 
в) рясно, бюро, Мюнхен, синє, бюст;
г) дзюркіт, пюре, миюся, люлька, п’ять. 

29.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	один	звук?
а) гілля, міддю, ряст, козеня, кур’єр;
б) зоряно, сяяти, людина, клоччя, бязь;
в) сядь, міркує, плющ, фюзеляж, бювет;
г) збіжжя, лють, пізнє, Вятка, міддю. 

30.	У	якому	рядку	літери	я, ю, є	означають	один	звук?
а) століття, крякати, рюкзак, ім’я, лях;
б) арф’яр, різьбяр, клюють, князь, яхта;
в) доля, щастя, ревю, Вязьма, самотнє;
г) фея, ювілей, няня, верф’ю, єдність. 

31.	У	котрому	рядку	 загальна	кількість	 букв	дорівнює	 загальній	
кількості	звуків?
а) їжачок, верещить, Ялта, саджу, пюре;
б) кювет, яма, щастя, дзюркіт, сіль;
в) в’юн, щось, дзвін, ательє, тінь;
г) дзеркало, ялина, плащ, Одещина, п’ю. 
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32.	У	котрому	рядку	 загальна	кількість	 букв	дорівнює	 загальній	
кількості	звуків?
а) черв’як, тьмяний, дощ, Європа, льон;
б) дядько, щит, юність, якщо, бюро;
в) щодня, арф’яр, щітка, в’язень, путь;
г) щока, джміль, рум’яний, тінь, пір’я. 

33.	У	котрому	рядку	 загальна	кількість	 букв	дорівнює	 загальній	
кількості	звуків?
а) дзвінок, юрта, прем’єра, мідь, зоря;
б) боєць, прислів’я, синя, дзвякнути, щось;
в) буря, кукурудза, фюзеляж, якби, кінь;
г) юнга, кав’ярня, торф’яний, лялька, ціль. 

34.	У	котрому	рядку	 загальна	кількість	 букв	дорівнює	 загальній	
кількості	звуків?
а) дзижчати, місяць, сіють, бджола, п’єш;
б) пам’ять, дзюдо, ягня, час, буряк;
в) тьохкати, дощ, медвяний, честь, ювіляр;
г) щедрість, юшка, догоджати, дзвін, сув’язь. 

35.	У	котрому	рядку	 загальна	кількість	 букв	дорівнює	 загальній	
кількості	звуків?
а) Азія, танцюють, селище, палець, яма;
б) їжа, фея, узгір’я, любов, нянька;
в) полиця, бюст, суджу, підземний, лящ;
г) пів’яблука, тім’я, тягар, знавець, люди. 

36.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[а]?
а) круча, юрта, плем’я, воля, ячмінь;
б) яма, сім’я, їхати, пір’я, поля;
в) кобзар, школяр, снігур, свято, твоя;
г) межа, сторожа, весілля, з’їзд, особа. 

37.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[а]?
а) явір, муляр, суддя, Зоя, осінь;
б) ягня, староста, відлига, гектар, м’яч;
в) Надія, жінка, комар, Ялта, теля;
г) м’ясо, бриніти, ярмо, каша, газ. 

38.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[а]?
а) юннат, тім’я, рюкзак, ім’я, лячно;
б) п’янкий, лівша, свято, з’явитися, ясен;
в) буряк, черв’як, міжгір’я, мести, книга;
г) папір, армія, рясно, вітер, яр. 
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39.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[у]?
а) юнак, п’єса, дует, дятел, муха;
б) кювет, в’юн, увертюра, Юрій, люлька;
в) мотузка, журналіст, з’юрмитись, лящ, юність;
г) гусак, любов, п’ють, убрід, один. 

40.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[у]?
а) Грузія, ювілей, фюзеляж, Юхим, б’ють;
б) буря, зоря, люди, юрба, пюре;
в) Уляна, в’янути, тюрки, юнга, бюро;
г) блиснути, альянс, кур’єр, Суми, дуля. 

41.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[у]?
а) вулик, журі, юнак, баюра, різьбяр;
б) калюжа, журба, поява, будинок, хутір;
в) Юлія, красуня, дюна, друкарня, яма;
г) Людмила, нюхати, увертюра, в’ються, юшка. 

42.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[еи]?
а) єдина, берізка, весілля, весняний, кераміка;
б) село, земля, берлога, вчорашнє, заєць;
в) тихе, осердя, кедр, торпеда, продавець;
г) летіти, ребус, кенгуру, лелека, ера. 

43.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[еи]?
а) вести, донечка, левада, в’ється, медаль;
б) нероба, леміш, герой, лебідь, десять;
в) відеречко, сестрин, копієчка, далечина, пізнє;
г) президент, недоля, небезпека, кравець, сусіднє. 

44.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[еи]?
а) кишеня, півметра, ідеал, ефір, порожнє;
б) левиця, перемога, застелити, дятел, село;
в) намет, під’єднувати, марево, щетина, своє;
г) петля, вітер, хмеліти, від’ємний, яйце. 

45.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[еи]?
а) лілея, джерело, народження, дзеркало, щемить;
б) Ковель, землянка, очерет, озеро, майбутнє;
в) Хрещатик, левеня, суботнє, минуле, крайнє;
г) кельнер, іменник, жнець, Єгипет, верб’я. 

46.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[еи]?
а) поселення, життєпис, загибель, епоха, синє;
б) легкість, інженер, редька, ательє, левиця;
в) чесний, співайте, імена, лице, восени;
г) селянин, надвечір’я, черговий, самобутнє, десятий. 
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47.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[ие]?
а) миля, лимон, вулик, дівчина, морозиво;
б) листоноша, тітчин, присісти, печиво, середовище;
в) притча, скрипуче, щиро, чайник, нижче;
г) щетина, широчінь, зима, юрбище, часник. 

48.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[ие]?
а) шорти, низовина, підпасич, шляхтич, вогнище;
б) кисень, шпроти, спориш, явище, щовесни;
в) жито, вощина, шибка, читанка, книга;
г) читати, стрільбище, завойовник, книгарня, сидіти. 

49.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[ие]?
а) синиця, синій, соняшник, сирник, ярина;
б) тривога, дитя, ринок, чагарник, чоботи;
в) шинель, чиновник, внизу, вмирати, книші;
г) латиш, чайник, мірошник, Сибір, восени. 

50.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[оу]?
а) голова, колосся, борозна, Зінько, злагода;
б) кожух, зозуля, голубка, полумисок, розумний;
в) щороку, осінь, чорнота, борщик, жіночий;
г) поза, козир, жовтий, жолудь, віконечко. 

51.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	голосний	звук	[оу]?
а) колиска, розвиток, городина, овес, соловейко;
б) голка, холодний, борода, лектор, турок;
в) долина, космос, недоля, віконечко, вогонь;
г) котушка, сполучення, могутній, подушка, кожух. 

52.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[й]?
а) єнот, пір’їна, рядно, юрист, гаївки;
б) їсти, бульйон, яйце, йогурт, його;
в) прем’єр, якби, Ньютон, возз’єднати, ательє;
г) доля, ягода, Євразія, синє, м’ясо. 

53.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[й]?
а) пів’ями, в’ються, боюся, ячмінь, твої;
б) хімія, кювет, каяття, їжак, йодовий;
в) переїзд, бар’єр, чиряк, м’який, Йосип;
г) узгір’я, черв’як, люлька, пюпітр, свою. 

54.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[й]?
а) ялинка, сюїта, узгір’я, єнот, Йосип;
б) пів’яблука, втрьох, суб’єкт, бюст, свою;
в) самобутнє, в’ється, лячно, тім’я, Нью-Йорк;
г) різьбяр, арф’яр, В’єтнам, ясен, листя. 
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55.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ч]?
а) чарівник, щирий, щедрівка, чаклун, щем;
б) ніщо, тиша, часовий, шість, мережа;
в) ящірка, шати, чарка, чуйність, щітка;
г) щось, вищий, щепа, черв’як, щотижня. 

56.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ч]?
а) нічка, щастя, чорт, борщ, можеш;
б) щемить, щука, нижче, чисто, щетина;
в) вовченя, навчання, еталон, чимчикує, наш;
г) нищити, груша, каченя, ніщо, кущ. 

57.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ч]?
а) жаб’ячий, журба, щемить, червень, ніччю;
б) душа, пуща, сутичка, ущерб, учта;
в) вщухати, училище, туш, чиряк, щавель;
г) учень, щоденник, схрещувати, очіпок, чоло. 

58.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ч]?
а) чманіти, хитрощі, щогла, хащі, страховище;
б) чоботар, ущемити, щосили, тощо, чари;
в) човгати, ущелина, щупак, точний, вчитель;
г) чумак, щітка, щупальці, мереживо, стоячи. 

59.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ш]?
а) рішуче, шприц, вітрище, книш, клавіша;
б) чемпіон, ретуш, шанс, марш, щупак;
в) шибка, шахтар, гульбище, щось, дощ;
г) душ, шавлія, гуаш, торфовище, борщ. 

60.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ш]?
а) пошана, нащо, віщуєш, дощовий, жевріє;
б) щиглик, чашка, товариш, хвощ, шаман;
в) латиш, Одещина, шана, вищий, щораз;
г) хрещення, шаблон, шашка, нижчий, щогла. 

61.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[ш]?
а) шифер, душний, Гуцульщина, чаша, ніщо;
б) широчінь, вушко, гущавина, вишня, щем;
в) шкатулка, сушити, вудлище, шофер, джем;
г) шкіра, Бучач, щука, кращий, лящ. 

62.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[дз]?
а) дзьоб, підземний, дзеркало, дзиґа, ґудзик;
б) дзвін, дзенькати, підзимок, дзот, дзявкати;
в) дзижчати, дзьобати, дзуськи, кукурудза, дзенькати;
г) дзюрити, дзбан, підзорний, дзвіниця, дзень. 

)
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63.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[дз]?
а) дзюбак, підземелля, дзвінкоголосий, під’їзд, підзорний;
б) дзюркіт, підзивати, дзвяк, дзбанок, ґудзик;
в) дзеленькати, підзаголовок, підзол, дзвякати, дзот;
г) дзеркально, дзелень, дзінь, дзвінко, дзявкіт.

64.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[дж]?
а) джерело, джміль, народження, джура, джунглі;
б) джентльмен, джигіт, ходжу, джем, джмеліти;
в) джемпер, джинси, піджива, саджу, джгут;
г) джаз, джейран, судження, джоуль, джин. 

65.	У	котрому	рядку	в	усіх	словах	є	приголосний	звук	[дж]?
а) джерґотати, джигунчик, підживляти, джок, джбан;
б) джерельний, джеркотуха, джазовий, піджинати, сиджу;
в) джмелячий, джиґунець, підводжу, джазист, під’їзд;
г) джгут, джеркотун, джеркотіння, народжений, загороджу. 

66.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Черв’як, зоряно, юрта, любов, гірко, бюро, узбережжя, сяяти, ім’я, 
піч.
а) 10;
б) 9;
в) 7;
г) 11.

67.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Сіяч, льох, косять, зозуля, чітко, дзьоб, плющ, рядно, їхня, фальш.
а) 11;
б) 14;
в) 12;
г) 10.

68.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Поезія, давнє, тім’я, лютий, жінка, яблуня, Ятрань, дощ, січ, малюк.
а) 12;
б) 10;
в) 8;
г) 13.

69.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Сяє, ряст, клоччя, міркує, плющ, фюзеляж, тісто, місто, ніч, піч.
а) 8;
б) 13;
в) 9;
г) 6.

)
)

)
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70.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Біль, ясен, хорей, Юрій, чайка, вікно, сім’я, нежить, люди, бювет.
а) 11;
б) 8;
в) 10;
г) 13.

71.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Пісок, ліжко, сядь, надія, Людмила, м’який, сяйво, дитя, ягня, бязь.
а) 14;
б) 15;
в) 10;
г) 16.

72.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Люблять, серця, збіжжя, щітка, кістка, лють, музей, його, річ, піст.
а) 11;
б) 13;
в) 14;
г) 9.

73.	Скільки	всіх	м’яких	приголосних	у	поданому	переліку	слів?
Князь, клюють, доля, п’ята, дзюркіт, моря, лящ, тютюн, з’їзд, клоччя.
а) 12;
б) 10;
в) 13;
г) 15.

74.	Скільки	всіх	шиплячих	звуків	у	поданому	переліку	слів?
Дужчий, пошана, хвороба, дзвіниця, щічка, чаша, засуджують, вище, 
джерело,час.
а) 10;
б) 12;
в) 13;
г) 9.

75.	Скільки	всіх	шиплячих	звуків	у	поданому	переліку	слів?
Мишеня, жертва, щотижня, дзвякати, лущиться, бджоляр, радощі, 
вершина, ялинка, суджений.
а) 12;
б) 13;
в) 9;
г) 10.

76.	Скільки	всіх	шиплячих	звуків	у	поданому	переліку	слів?
Жабеня, щітка, пригорща, дзеркальний, нижче, обгороджу, борозна, 
джунглі, фальш, саджанці.



15ФОНЕТИКА

а) 10;
б) 9;
в) 13;
г) 11.

77.	Скільки	всіх	шиплячих	звуків	у	поданому	переліку	слів?
Шахтар, школяр, щоразу, жарти, народження, чашка, їжджу, гордий, 
плющ, мереживо.
а) 10;
б) 9;
в) 13;
г) 11.

78.	Скільки	всіх	шиплячих	звуків	у	поданому	переліку	слів?
Жовч, сторожа, сушити, дівча, з’їжджений, щойно, джаз, дзбан, пере-
мога, що-небудь.
а) 10;
б) 13;
в) 12;
г) 8.

79.	Скільки	всіх	напівм’яких	приголосних	звуків	у	поданому	пере-
ліку	слів?
Медвяний, рутвяний, вінок, білка, більшість, фіалка, гіркий, клоччя, 
ніччю, кінський.
а) 10;
б) 11;
в) 8;
г) 7.

80.	Скільки	всіх	напівм’яких	приголосних	звуків	у	поданому	пере-
ліку	слів?
Різдвяний, священний, гіпноз, біженці, бік, бюрократ, відбій, річчю, 
розкішшю, пісний.
а) 10;
б) 15;
в) 12;
г) 8.

81.	Скільки	всіх	напівм’яких	приголосних	звуків	у	поданому	пере-
ліку	слів?
Фірма, свято, пірнути, гість, вівсяний, відстань, білявий, місяць, 
мавпячий, піччю.
а) 13;
б) 8;
в) 10;
г) 11.




