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Завдання 1. Розберіть слова за будовою. 
Сухопутний, зрозуміло, найтемніше, шляхопровідний, художній, таксі, 

просвітницький, середземноморський, правильно, дивовижний, дивовижно, 
жовтогарячий, метро, спересердя, пальто, синюватий, презелений, холодно, 
кисленький, солодесенький, претемно, прудкокрилий, резюме, леді, 
дивовижне, східнослов’янський, західноєвропейський, лате, швидко, 
цілеспрямований, якнайтемніший, шоколадно, темнолиций, щавлевокислий, 
кисло, мадам, солодке, капчіно, суфіксальненько, суфіксально, 
префіксальний, сніжно, біло, білосніжний, паперовий, православний, 
панувати, запануємо,  церковнослов’янська. 
 

Завдання 2. Вставте пропущені літери О,Е, Є. Розберіть слова за 
структурою. 

Велик...душний, вищ...згаданий, ціл...спрямований, прац...здатний, 
насінн...сховище, гост...любний, середн…віччя, благ...дійний, щир...сердий, 
вищ...зазначений, вуж…подбіний, прав...захисник, бур…вій, стал...вар, 
во...начальник, чорн…гуз, овоч…сховище, бур…лом, мил...сердний, 
мисл...формуючий, довг...терпеливий, житт…любний, вогн...гасник, 
корен...плід, платіж...спроможний, вищ...перелічений, наці...творчий, 
вінц...носець, ясн…окий, червон...огненний, змі…подібний, 
горобц...подібний, всюд...сущий, вс...сильний, мор...плавець, стал...вар, 
камен...різ, мигдал...подібний, сух...листий, сво...рідність, бо...запас, 
зор…пад, житт...пис, чорн…бривці, пісн...творець, перш...відкривач, 
нижч...названий, брон...машина, вод...свяття, рівн...правність, місяц...хід, 
хмар...сяг, гучн...мовець, дол...носний, вітр...захисний, хвил...різ, 
вогн...пальний, перш...рядний, вол...любний,  бетон...змішувач, вір...вчення, 
вантаж...відправник. 

 
Завдання 3. Подані іменники запишіть у три колонки за родами. 
Тополя, мужність, птаство, хлопці, канікули, ячмінь, повінь, коріння, 

проміння, листя, робітники, Україна, Сибір, Баку, Черкаси, таксі, путь, круча, 
дівча, зілля, рілля, колібрі, кенгуру, рандеву, фламінго, маестро, лото, 
президія, токар, суддя, дитинча, лисеня. 

 



Завдання 4. Подані іменники запишіть у три колонки: а) іменники що 
вживаються в однині та множині; б) іменники, що вживаються тільки в 
однині; в) іменники, що вживаються тільки в множині. 

Радість, радощі, почуття, хитрун, хитрощі, хитрість, гілка, дрова, листя, 
Альпи, Кавказ, гори, селянство, село, зернина, двері, жнива, врода, хлопці, 
рослинність, стебло, піжмурки, дерева, дітвора, сани, людство, Петро, Суми, 
Барановичи, міста, вулиці. 

 
Завдання 5. Подані слова запишіть в чотири колонки за відмінами. 

Провідміняйте виділені іменники. 
Сіль, джміль, теля, стеля, гілля, рілля, маля, роль, межа, задача, мідь, 

піч, полум`я, тім`я, курча, курчатко, селище, площа, річ, ворота, сирота, перо, 
бюро, кров, соловей, алея, праця, горня, хлоп’я, хлопець, радість, міць, 
подорож, роздоріжжя, дорога, лоша, дитя, життя, стаття, блакить, ланкова, 
вітер, море, дівча. 

 
Завдання 6. Розподіліть подані іменники за закінченнями орудного 

відмінка однини і запишіть у дві колонки. 
Оздоба, людина, площа, комерція, мрія, суддя, мікроекономіка, 

інфляція, корогва, рекреація, інфраструктура, репрезентація, удача, валюта, 
нарада, вдача. 

  
Завдання 7. Поставте іменники у родовому відмінку однини. Поясніть 

правопис відмінкових закінчень. Поставте наголоси в словах. 
 Брокер, патент, листопад (місяць), контроль, Пекін, фінансист, 

листопад (опадання листя), паритет, рейтинг, обов’язок, бізнесмен, товар, 
контракт, вітер (природне явище), інвестор, розум, Вітер (прізвище), договір, 
Відень, туман (монета), виторг, борг, туман (атмосферне явище), реімпорт, 
Тернопіль. 
 

Завдання 8. Запишіть іменники в орудному відмінку однини та 
називному відмінку множини.  

Молодість, ніч, друкар, документація, молодець, кобзар, сучасність, 
баржа, піддашшя, інтелігенція, немовля, мовець, медаль, оповідач, ім’я, дитя, 
суміш. 


