


 
Уважно прочитати питання і обрати одну відповідь, відмітити її колом або хрестиком. 
 

1. Помилку в наголошуванні терміна допущено в рядку  
А) деб'ітор, борг'и, б'онус, б'іржа  
Б) рес'урси, вн'есок, гар'ант, д'емпінг  
В) бартер, один'адцять, ерз'ац, завд'аток  
Г) ав'аль, катал'ог, бухгалтер'и, ч'артер 
 

2. З подвоєними літерами потрібно писати всі слова рядка  
А) закон..ість, числен..ий, ін..овація, програмуван..я  
Б) здійснен..ість, індустріалізован..ий, старан..ість, ім..іграція  
В) сюр..еалізм, священ..ий, причин..овий, письмен..ик  
Г) ір..аціональний, ем..іграція, усвідомлен..ий, безвин..сть 
 

3. Усі слова іншомовного походження потрібно писати з і в рядку  
А) кл..єнт, кл..н..нг, маркет..нг, б..знес  
Б) економ..ст, тр..умф, ліз..нг, депоз..т  
В) банк..р, ем..с..я, дубл..кат, рем..с..я  
Г) акц..онер, граф..к, акред..т..в, акт..в 
 

4. Правильно написано всі слова іншомовного походження рядка  
А) депозит, ажіотаж, декларація, сумма  
Б) презинтація, комп’ютер, консалтинг, іппотека  
В) рекрутинг, інноваційний, сертифікат, брутто  
Г) фрайчайзинг, брендинг, нетто, іреальний 
 

5. Орфографічно правильно написано всі терміни рядка  
А) емісія, демаркетінг, акциз, дипозит  
Б) рейтинг, кон’юнктура, дивіденди, дистриб’ютор 
В) муніципалізація, юстиція, призумпція, рецидів  
Г) де факто, ажіотаж, он-лайн, аудітор 
 

6. Закінчення -у(-ю) в родовому відмінку однини мають усі іменники ІІ відміни рядка  
А) курс, документ, вчитель, клієнт, волонтер  
Б) фахівець, інститут, рік, рахунок, кінець  
В) розвиток, ідеал, комплекс, вік, дискомфорт  
Г) центр, спосіб, підліток, еталон, захист 
 

7. Правильно вжито прізвище, ім’я, по батькові в давальному відмінку в рядку  
А) Гайдамака Марині Олексіївні  
Б) Гайдамаці Марини Олексіївній  
В) Гайдамаці Марині Олексіївні  
Г) Гайдамакі Марині Олексіївні 
 

8. Помилку в уживанні закінчення іменника у формі давального відмінка однини 
допущено в рядку  

А) Щиру вдячність висловлюємо Михайлові Івановичу за надану інформацію  
Б) На конференції вітальне слово надано Василю Григоровичу Кандибі, проректору 
університету з наукової роботи  
В) .. як повідомили нашому кореспондентові синоптики Гідрометцентру  
Г) Диплом про закінчення університету вручено випускникові Петру Бондаренкові 
 



9. З дефісом потрібно писати всі слова рядка  
А) інженерно/технологічний, багато/ступінчатий, мікро/фарадометр  
Б) професійно/технічний, інформаційно/аналітичний, фінансово/економічний  
В) власне/науковий, електро/технічний, навчально/науковий  
Г) навчально/методичний, пневмо/циліндр, мілі/секундомір 
 

10. Правильно дібрано українські відповідники до іншомовних слів рядка  
А) інтелектуальний – розумовий, інституція – заклад  
Б) конфуз – ніяковість, маневрувати – блукати  
В) інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати  
Г) реакція – відступ, мініатюрний – крихітний 
 

11. Помилки в узгодженні числівника з іменником містяться в словосполученнях рядка  
А) чотири грами, сто сорок дев’ять кілометрів, тридцять нагород  
Б) вісім кілограми, двадцять сім студентів, півтора місяці  
В) двісті один квадратний метр, двадцять дев’ять градусів, тринадцять команд  
Г) сто два відсотки, дві п’яті вартості, п’ятнадцять турнірів 
 

12. НЕПРАВИЛЬНО побудовано словосполучення з іншомовним словом у рядку  
А) автентичні джерела  
Б) перманентний рух  
В) кінцева преамбула  
Г) рентабельне підприємство 
 

13. НЕМАЄ граматичної помилки в словосполученні рядка  
А) поставляти по самих низьких цінах  
Б) постачати по самих низьких цінах  
В) поставляти за самими низькими цінами  
Г) постачати за найнижчими цінами 
  

14. Правильно побудовано словосполучення рядка  
А) являтися висококваліфікованим спеціалістом  
Б) являтися спеціалістом високої кваліфікації  
В) бути фахівцем високої кваліфікації  
Г) бути висококваліфікованим фахівцем 
 

15. Правильні форми кличного відмінка подано в рядку  
А) пане декану, колего Степан, Галино Дмитрівно  
Б) колего Іванчук, пане викладач, Сергіє Олександровичу  
В) старосто Марина, добродію професор, Юріє Сергійовичу  
Г) друже Максименко, пані Катерино, Маріє Василівно 
 

16. Визначте наявність пунктуаційних помилок у реченні Певна річ Ви не завжди 
можете задовольнити прохання, прийняти ту чи ту пропозицію, і тому змушені 
відмовити у співпраці (З підр.)  

А) потрібна двокрапка після сполучення слів певна річ  
Б) помилок немає  
В) потрібні коми після сполучення слів певна річ та перед сполучником чи  
Г) потрібна кома після сполучення слів певна річ, не потрібна кома перед сполучником і 
 
 

17. Правильний варіант оформлення підпису в документі міститься в рядку  
А) Ректор університету              Іванов Ю.І.                (підпис)  



Б) Ректор університету              (підпис)                      Ю. І. Іванов  
В) Ректор університету             (підпис)                       Іванов Ю. І.  
Г) Ректор університету              Ю. Іванов                    (підпис) 
 

18. Правильно оформлено дату в рядку  
А) 5.Х.2009  
Б) 05.Х.2009  
В) 05.10.2009  
Г) 5.10.2009 
 

19. Правильне визначення резюме вміщено в рядку  
А) документ, у якому оцінюють ділові й моральні якості працівника  
Б) стисла довідка про освітні, професійні й особисті дані  
В) документ, у якому в хронологічному порядку міститься інформація про найважливіші 
події життя укладача  
Г) документ, у якому подається інформація про ділові й моральні якості працівника 
 

20. Правильне розташування реквізитів заяви вміщено в рядку  
А) адресат, назва документа, текст, додаток, дата складання, підпис адресанта 
Б) адресант, адресат, назва документа, текст, додаток, дата складання, підпис  
В) адресат, адресант, назва документа, текст, дата складання, додаток, підпис адресанта 
Г) адресат, назва документа, текст, дата складання, підпис адресанта 
 
  



 
  



Відповіді на тест 
 

№ завдання Відповідь № завдання Відповідь 
1 А 11 Б  
2 А  12 В  
3 В  13 Г  
4 В  14 Г  
5 Б  15 Г  
6 В  16 Г  
7 В  17 Б  
8 Б  18 В  
9 Б  19 Б  
10 А  20 В  

 
 
За кожну правильну відповідь +10 балів. 


