Завдання до атестації щодо вільного володіння державною мовою
1. ТЕСТИ
1.На перший склад падає наголос у слові
а) довідник
б) течія
в) випадок
2. Літеру ґ треба писати у слові:
а) (г, ґ)азета
б) (г, ґ)уцул
в) (г, ґ)удзик
3. Літеру О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:
а) ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
б) ч..рнило, веч..рові, пш..но
в) щ..ка, менш..сті, пш..ниця
4.Оберіть правильне позначення часу:
а) в десять годин
б) о другій годині
в) без п’ятнадцяти вісім
5.Потребує редагування словосполучення:
а) являється прикладом
б) скасувати конференцію
в) непридатний до вжитку
6.НЕ потребує редагування словосполучення:
а) текучий рік
б) давати слово
в) завдати шкоди
7. У якому рядку офіційну назву установи написано ПРАВИЛЬНО:
а) Харківський національний медичний університет
б) Харківський Національний Медичний Університет
в) Харківський Національний Медичний університет
8. Апостроф НЕ ТРЕБА писати на місці пропуску у слові:
а) інтерв..ю
б) об..єднання
в) пів..Європи
9. Синонімом до слова ЗБАГНУТИ є:
а) розбагатіти
б) зрозуміти
в) розгубитися
10. У якому рядку прикметник написано правильно:
а) волновахський

б) волноваський
в) волновашський
11.Котрий з наведених фразеологізмів є АНТОНІМОМ до фразеологізму
молоде ‒ зелене?
а) з’їв собаку
б) ні риба ні м’ясо
в) ні живий ні мертвий
12. АНТОНІМАМИ є слова:
а) серйозний - стриманий
б) деградувати - відроджуватися
в) делікатний - приємний
13. Граматично правильною формою звертання є:
а) Шановний Анатолію Панасовичу!
б) Шановний Анатоліє Панасович!
в) Шановний Анатолій Панасович!
14. Правильну форму орудного відмінка числівника сімсот
дев’яносто вісім наведено в рядку:
а) семистами дев’яноста восьми
б) сімсот дев’яносто вісьмом
в) сьомастами дев’яноста вісьмома
15. ПРАВИЛЬНО поєднано числівник з іменником у рядку:
а) півтора тижні
б) чотири документи
в) три комп’ютера
16. У якому рядку ПРАВИЛЬНО утворено всі імена по батькові:
а) Юрійович, Валерієвич
б) Геннадійович, Іллінічна
в) Євгенович, Дмитрівна
17. НЕМАЄ порушень норм сучасної української літературної мови в
реченні:
а) Зустрінемося наступного понеділка об одинадцятій.
б) Другим разом принесу.
в) Я не сторонник цієї ідеї.
18. Літеру Е на місці пропуску треба писати у слові:
а) жод..н
б) задушл..вий
в) кр..шталь
19. НЕПРАВИЛЬНО побудовано речення:
а) Якість питної води залежить від умов очищення й транспортування.
б) У всіх країнах світу, Заходу є серйозні програми захисту довкілля.
в) І науковці, і громадські організації проводять моніторинг стану довкілля.

20. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а) згідно із законом
б) згідно закону
в) згідно із закону
21. Префікс З- треба писати у слові:
а) [с]касувати
б) [с]формувати
в) [с]шити
22.У якому рядку речення записане правильно:
а) На жаль ми не зможемо задовольнити Ваше прохання.
б) На жаль, ми не зможемо задовольнити Ваше прохання.
в) Нажаль, ми не зможемо задовольнити Ваше прохання.
23. СПРОЩЕННЯ приголосних на письмі відбувається на місці
пропуску в усіх словах рядка:
а) наміс..ник, влас..ний
б) балас..ний, пес..ливий
в) шіс..десят, студен..ський
24. ПРАВИЛЬНО утворено ступені порівняння прикметників в рядку:
а) повніший, самий тонкий
б) найбільш цивілізований, сміливіший
в) менш відоміший, пресильніший
25. Помилково вжито прийменник у рядку:
а) заздрити із-за успіхів
б) майстер з ремонту
в) хворіти на бронхіт.

