
Завдання на канікули для студентів ІІ курсу 

 

ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ 

1. Напишіть, де потрібно, прислівники і сполучення слів разом, окремо 

і через дефіс 

Віч/на/віч, в/цілому, до/лиця, в/різно/біч, до/щенту, спід/споду, на/весні, 

на/тще/серце, сто/крат, спід/тишка, на/совість, по/одинці, волею/не/волею, 

по/части, без/вісти, з/діда/прадіда, по/сусідству, до/речі, за/одно, 

слово/в/слово, кінець/кінцем, на/диво, з/рештою, по/всяк/час, на/прокат, 

рано/по/раненьку, у/щерть, до/дому, на/виворіт, по/одному, коли/не/коли, 

над/силу, до/пори, не/до/ладно, геть/чисто, по/друге, по/людськи, до/пари, 

в/далечінь, на/відріз. 

2. В поданих словосполученнях з’ясуйте та запишіть, де вжито 

прийменник, а де – однозвучну самостійну частину мови 

Болить у/середині – у/середині хати; боротися з/протягом – працювати 

протягом канікул; гуляти на/в/коло школи – оглянься на/в/коло; бути 

по/руч – сядь поруч з татом; вийшли на/зустріч – йдемо на/зустріч святу – 

йдемо на/зустріч зі співаком; розташована на/в/проти школи – сидіти 

на/в/проти; зробити на/перекір – на/перекір зимі; стояти з/боку – стояти 

з/боку рояля; жити край/села – прекрасний/край; стоїмо коло/тину – 

коло/звужується; плисти в/поперек річки – покреслено в/поперек; 

с/початку було слово – с/початку тижня; по/переду йде молодь – іти 

по/переду учнів. 

 

3. Запишіть прислівники разом, окремо, через дефіс 

Від/нині, по/братньому, без/жалю, поде/куди, в/міру, будь/де, у/тричі, 

на/жаль, хтозна/куди, попід/тинню, день/у/день,  віч/на/віч, поки/що, 

таким/чином, по/болгарськи, нав/почіпки, спокон/віку, всього/на/всього, 

за/надто, без/кінця/краю, по/іншому, на/справді, до/вподоби, будь/куди, 

не/гаразд, на/зло, так/то, поза/торік, тим/разом, тільки/що. 

4.  Запишіть прислівники разом, окремо, через дефіс 

 До…тепер, у…край, сяк…так, бозна…коли, усе…одно, де…не…де, 

ні…на…чому, з…роду…в…рід, по…християнськи, у…вись, 

по…підтинню, ані…чичирк, зо…зла, на…біс, як…не…як, в…цілому, 

врешті…решт, на…впочіпки, на…троє, у…шир, на…тщесерце, уві…сні, 



в…пам’ятку, на…виворіт, за…панібрата, по…чеськи, зі…споду, 

день…у…день, на…відріз, честь…честю.  

5. Запишіть слова разом, окремо, через дефіс 

 В/троє, натще/серце, голі/руч,  до/чиста, по/переду,  с/пересердя,  

у/клінно (дякувати), тишком/нишком, більш/менш, у/п’ятьох, за/молоду, 

у/вічі, через/силу, в/нагороду, в/пав, до/крихти, де/інде, за/разом, з/рештою, 

десь/то, десь/не/десь, чим/дуж, по/підвіконню, хтозна/як, будь/де, 

на/провесні, аби/куди, пів/року, чим/раз, що/далі, ані/телень, 

по/молодецькому, з/нічев’я, на/виворіт, по/одинці, до/побачення, до 

вподоби, до/пари, до/тла, на/впіл. 

6. Запишіть подані прислівники та прислівникові сполучення разом 

або окремо 

Без/вісти, в/вечері, в/знаки, без/жалю, в/обмін, в/переміш, в/поперек, 

в/розкид, в/розліт, без/упину, в/міру, в/ногу, в/обріз, в/розсип, в/розтіч, 

в/смак, до/віку, до/вкола, до/ладу, до/лиця, до/останку, за/очі, за/пані/брата, 

за/північ, до/пари, до/пня, до/побачення, з/дуру, зі/споду, з/ранку, на/весні, 

на/вибір, на/показ, на/похваті, на/провесні, на/раз, на/сторожі, по/части, 

у/літку, уві/сні, у/сто/крат, через/силу, на/гамуз, з/розгону. 

7. Запишіть прислівники, вставляючи пропущені літери 

Самовідда..о, залюбле..о, зако..о, повсякде..о, безумов..о, захопле..о, 

попідвіко..ю, стрима..о, зваже..о, сумлі..о, гума..о, багря..о, зра..я, дарем..о, 

необхід..о, приєм..о, схвильова..о, безпричи..о, тума..о, бездога..о, 

організова..о, спросо..я, безви..о. 

8. Спишіть прислівники, знімаючи риску 

С/покон/віку, без/кінця/ краю, не/в/змозі, без/наміру, в/нагороду, до/сита, 

в/край, за/для, як/слід, на/світанку, по/іншому, слово/в/слово,  сам/на/сам, 

не/до/в/подоби, на/віки/вічні, на/ віки/вічні, день/у/день, з/давніх/давен, 

по/під/тинню, один/по/одному, кінець/кінцем, всього/на/всього, 

видимо/не/видимо, хоч/не/хоч, в/решті/решт, тет/а/тет. 

 9. Запишіть прислівники і прислівникові сполучення окремо, разом 

або через дефіс 

 Всього/на/всього, без/вісти, до/пізна,  де/не/де, до/купи, по/п’яте, 

в/середині, по/юнацьки,  по/іншому, рано/пораненьку, на/силу, на/зустріч, 

день/у/день, о/півдні, як/не/як, по/польськи, за/одно, у/чотирьох, зі/споду, 

любо/дорого, раз/за/разом, на/показ, у/сто/крат, один/в/один, за/дня, 



у/розсип,  в/волю, на/біс, по/людськи, поза/торік, час/від/часу, по/правді, 

на/ніщо, на/різно, після/завтра, навік/віки, зроду/віку, до/речі. 

10. Утворити складні прислівники шляхом додавання часток 

Будь+коли, хтозна+як, аби+як, як+небудь, де+далі, що+духу, аби+куди, 

будь+де, куди+будь, де+інде, хтозна+як, так+то, чим+дужче, як+раз, 

де+далі, будь+куди, поки+що, що+день, дарма+що, ані+скільки, 

як+най+краще, що+раз, де+до+вподоби, не+гаразд, гарно+таки, 

таки+вправно, будь+як. 

11. Запишіть прислівники, вставляючи пропущені літери 

Хиб..о, недав..о, стара..о, спросо..я, беззмі..о, безупи..о, задума..о, відмі..о, 

впевне..о, безуста..о, негада..о, беззако..о, щохвили..о, залюбле..о, попід 

віко..ю, несказа..о, опута..о, погоди..о, силь..о, позмі..о 

12. Запишіть прислівники у три стовпчики залежно від правопису:  

      1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо 
По/тихеньку, у/ряд, по/третє, на/зло, хтозна/коли, у/разі, в/обріз, чим/раз, 

аби/як, по/товариськи, до/речі, в/пух, по/двоє, вряди/годи, по/життєвому, 

натще/серце, день/у/день один/в/один, ось/де, так/то, у/стократ, на/яву, 

хто/небудь, у/височінь, до/снаги, по/крадьки не/як/слід. 

13.  Визначте, як пишуться виділені слова, та поставте умовні 

позначки 

Р – якщо разом            О – якщо окремо 

1. Бери до/пари, щоб не взяли татари. 

2. Дівка на/порі – женихи у дворі. 

3. Гірка редька, та їдять, гірко за/міжем, а біжать. 

4. Весілля три дні, а злидні до/віку. 

5. Добра жінка чоловіка на/ноги поставить, злая то ще й звалить. 

6. Кохання не запобіжиш за/рання. 

7. Їж з голоду, а люби з/молоду. 

8. Разом тісно, а на/різно сумно. 

9. Поганий на/вроду, та гарний на/вдачу. 

10. Така в неї душа чиста, як те сонечко на/весні, - не пече, а гріє. 

 



14. Запишіть тільки ті прислівники, що пишуться разом 

Од/віку, на/бігу, до/низу, до/речі, до/волі, ін/коли, ліво/руч, а/ні/трохи, 

голі/руч, о/пів/ночі, тим/часом, легко/душно, по/латині, од/віку, в/перед, 

авто/матично, без/вісти, по/перше, з/вечора, лихо/слівно, за/дня, 

а/ні/скільки. 

СКЛАДНІ СЛОВА 

1. Напишіть складні слова разом або через дефіс 

Ново/біличі, багато/тиражка, людино/година, хлопець/богатир, 

революціонер/демократ, боє/припаси, крає/знавець, член/кореспондент, 

щастя/доля, Старо/Костянтинів, дівчина/доярка, учитель/словесник, 

полу/станок, сто/шістдесяти/річчя, 50/річчя, життя/буття, зерно/елеватор, 

жень/шень, завод/велетень, ампер/метр, праце/люб, зоре/пад, пішо/хід, 

пів/дороги, пів/метра, пів/відра, пів/Києва, стоп/кран, лісо/степ, водо/грай, 

тисячо/ліття, жокей/клуб, пасажиро/кілометр.  

2. Напишіть складні прикметники і відповідні їм словосполучення 

разом, окремо або через дефіс 

Українсько/російський, бурий/бурий, військово/полонений, 

водо/провідний, лісо/степовий, віце/президентський, віце/адміральський, 

світло/захисний, жовто/гарячий, мало/досліджений, зерно/бобовий, 

науково/технічний, водно/спортивний, ясний/яснесенький, вокально/ 

інструментальний, вагоно/ремонтний, старо/церковно/слов'янський, 

прямо/залежний, кисло/солодкий, військово/інженерний, жовто/зелений, 

вище/зазначений, зерно/очисний, біло/сніжний, чорно/волосий, 

кілька/годинний, десяти/поверховий, вельми/шановний, 

унтер/офіцерський, південно/західний, темно/коричневий, 

народно/визвольний, механіко/математичний, воєнно/політичний, 

військово/зобов'язаний, блідо/лиций, сліпо/глухо/німий, червоно/гарячий, 

темно/шоколадний, повно/видий. 

3. Запишіть слова разом або через дефіс 

Пів/острів, пів/дня, пів/Америки, напів/автомат, пів/аркуша, пів/овала, 

пів/Азії, напів/провідник, пів/яблука, пів/ящика, пів/олівця, пів/огірка, 

пів/Києва, пів/Європи, пів/життя, пів/сотні, пів/озера, пів/метра, 

пів/апельсина, пів/року, пів/книжки, пів/їдальні, пів/острів, пів/відра, 

пів/Вінниці, пів/вікна, пів/на/третю, пів/Африки, пів/аркуш, пів/бак, 

пів/ока, пів/оберт, пів/версти, пів/Києва, пів/віку, пів/відра, пів/юрти, 

пів/устав, пів/коло, пів/день, пів/дня, пів/дюймовий, пів/ціни, пів/сонний, 



пів/дерева, пів/дюжини, пів/пудовий, пів/світу, о/пів/на/п'яту, пів/воза, 

пів/тонний, пів/тоновий, пів/сутінь, пів/захист, пів/вагон, пів/вірш. 

 

4. Утворіть від поданих груп слів складні слова 

  Південний Схід, п'ять кутів, загальна освіта, глибокі води, висока 

кваліфікація, твердий лоб, добувати вугілля, фруктовий і овочевий, 

подібний до гриба, три рази, історичний і філософський, солоний з 

гіркотою, темний і синій, володіння землею, видобування золота, висока 

кваліфікація, суспільний і корисний, інша мова, аграрна економіка, озеро і 

болото, англійський і український, в'язати снопи, перша черга, низько 

кланятися, атомний і молекулярний, комунальний і побутовий, саджати 

картоплю, збирати буряки, південні степи, учитель словесності, купувати і 

продавати, будувати авіаційні мотори, лікувати травами, поштовий і 

телеграфний, порушувати право, передача по радіо, ловити рибу, різні 

кольори, захищати самому, середні віки, сім мільйонів, косити газони, 

сполучати слова, затримувати сніг, спинний мозок. 

5.  Від поданих слів (де це можливо) утворіть за допомогою суфіксів -

ськ(ий),  -ств(о) прикметники та збірні іменники 

 Багатий, брат, завод, люд, інтелігент, студент, Україна, воїн, вчитель, 

пароплав, маляр, лицар, школяр, кобзар. 

6.  Перепишіть, опустивши риску 

 Дощо/мір, всюди/хід, авіа/конструктор, високо/високо, зроду/віку, 

давним/давно, кінець/кінцем, година/дві, пів/аркуша, пів/віку, пів/Києва, 

пів/юрти, екс/чемпіон, двох/ярусний, часто/густо, з діда/прадіда, 

віце/президент, соц/страх, честь/честю, п'яти/денка, обл/виконком, 

купівля/продаж, міні/футбол, сімдесяти/мільйоний, шіст/десят, 

казна/за/чим, аби/який, хтозна/кому, як/не/як, до/темна. 

7.  Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники та 

іменники 

Англійський і український, в'язати снопи, перша черга, низько кланятися, 

атомний і молекулярний, комунальний і побутовий, саджати картоплю, 

збирати буряки, південні степи, учитель словесності, купувати і продавати, 

будувати авіаційні мотори, лікувати травами, поштовий і телеграфний, 

порушувати право, передача по радіо, ловити рибу, різні кольори, 

захищати самому, середні віки, сім мільйонів, косити газони, сполучати 

слова, затримувати сніг, спинний мозок. 



8.  Від кількісних числівників і сполучень числівників з іменниками 

утворіть і запишіть складні прикметники 

Один (рік), сто вісімдесят шість (голос), два (поверхи), шістдесят дев'ять 

(століття), двісті тридцять (рік), тридцять три тисячі (кілометр), чотириста 

сорок чотири (кілограм), п'ятсот п'ятдесят п'ять (літр), вісімсот (метр), три 

(акт), чотири (кути). 

9.Запишіть слова згідно правил правопису 

Ту/154, середньо/язичний, студент/філолог, вічно/юний, південно/західна, 

день/два, великий/превеликий, швидко/хідний, всесвітньо/історичний, 

всесвітньо/відомий, високо/освічений, анатомо/фізіологічний, 

напів/забутий, Жовті/Води, Переяслав/Хмельницький, Волино/Подільська 

височина, пів/України, звуко/розрізнювальний. 

10. Запишіть частки згідно правил орфографії 

Аби/який, як/най/далі, чи/мало, де/коли, що/дня, де/який, аби/де, ані/який, 

ані/трохи, будь/коли, будь/чим, бозна/як, чортзна/що, бо/так, то/тут, от/як, 

таки/виконав, іди/бо, скажи/но, тут/то, як/от, зробив/таки, а/то/ж, а/як/же, 

те/ж, нехай/же, зроби/ж, подай/же, напиши/ж, написав/би, зробила/б, 

виконав/би, як/би, що/б, мов/би, наче/б, хіба/що, дарма/що, поки/що, 

тільки/що, аби/хто, аби/до/кого, ні/що, ні/про/що, будь/який, казна/хто, 

що/сь, який/сь, що/години, що/день, що/не/день, будь/хто, казна/що, 

хтозна/з/ким. 

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

1.Перепишіть слова іншомовного походження, вставте, де потрібно, 

апостроф 

 

Кур..єр, об..єкт, б..язь, к..юре, прем..єра, п..юре, к..ювет, комп..ютер, 

бар..єр, р..юкзак, Х..юстон, ад..ютант, манік..юр, ін..єкція, кон..юнктивіт, 

грав..юра, кон..юнктура, б..юро, п..єдестал, інтерв..ю, п..юпітр, б..юст. 

2.Перепишіть слова іншомовного походження, вставте, де потрібно, 

м’який знак 

 

        Батал..йон, кан..йон, б..юро, к..ювет, порт..єра, Н..ютон, рел..єф, 

п..юре, р..юкзак, дос..є, ател..є, конферан..с..є, манік..юр, міл..йон, 

грав..юра, бракон..єр, медал..йон, б..юст, б..язь, марсел..єза, асфал..т, 

шагрен.., пномпен..с..кий. 

 



3. В словах іншомовного походження на місці крапок вставте 

пропущені букви. 

 

Баст..лія, Ов..дій, Сев..лья, к..зил, дец..метр, ф..нанси, С..дней, попур.., 

шп..нат, к..парис, єп..скоп, Флор..да, тр..умф, соц..ологія, пр..оритет, 

Браз..лія, г..попотам, Пар..ж, Росс..ні. 

4.Вставте пропущені букви. 

Хоб..і, мадон..а, віл..а, барок..о, інтермец..о, шос..е, ім..іграція, ван..а, 

беладон..а, колон..а, ір..аціональний, нет..о, кас..а, гол..андський, 

марок..анець, Шил..ер, Тал..ін..,  іл..юмінація, брут..о, тон..а, ал..егорія, 

ем..ігрант. 

5.  Запишіть, розкриваючи дужки 

     Ц(и,і)стерна, ц(и,і)фра, с(и,і)стема, Атлант(и,і)да, (и,і)дея, 

(и,і)нструкц(и,і)я, Н(и,і)л, Капр(и,і), С(и,і)дней, ж(у,ю)р(и,і), параш(у,ю)т, 

С(и,і)ц(и,і)л(и,і)я, парф(у,ю)мер(и,і)я, ас(и,і)м(и,і)ляц(и,і)я. 

6. Запишіть слова, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені 

букви 

   Він…єтка, (Ж,ж)ан–(Ж,ж)аківський, (Д,д)он (К,к)арлос, 

д…артаньянівський, д…слокація, імб…р, конферанс…є, ц…люліт, 

Ж…льєн, кім…но, г…рлянда, параш…т, брош…ра, к…нджал, павіл…йон, 

(М,м)ак–(Д,д)ональд, кан…йон, ад..ю, монпанс…є, вестиб…ль, фел…єтон, 

ж…рі, фо…є, кап…шон, б…зь, Ліс..абон, парф…ми, Ват…кан, Барб…є, 

Ма…я. 

7. Запишіть слова українською мовою 

 Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, 

инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, 

эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, 

дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, 

иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, 

вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, 

ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция. 

 

119.  Перепишіть,  дотримуючись вимог  українського правопису  в 

словах  іншомовного  походження 

Сард…нія, Кр…т, Т…бет, С…ц…лія, Т…ціан, Алж…р, Ват…кан, 

С…р…я, Ч…лі, барок…о, інтермец…о, лібрет…о, конве…єр, фе…єрверк, 



бул…а, мір…а, Х...юстон,     віл…а, кар...єра, Тор…ічел…і, Тал…ін…, 

б…юджет, пан...європейський, фельд…єгер, к…ювет, монпанс…є, 

кан…йон, н…юанс, к....пар..с, Пхен...ян. 

8.  Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) 

м’який знак або апостроф 

 

Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, 

ін…єкція, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, кар…єра, миш…як, 

Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс,  дос…є, 

порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура,мад…яр, інтер…єр, 

В…єнам. 

 

9. Вставте потрібні літери 

Ас...м...ляц...я, апенд...ц...т, ас...гнац...я, Ч...л..., апельс...н, Єг...п...т, 

пац...єнт,  фабр...ка,  ф...нанси, дец...метр, д...апазон, акс...ома, ш...фр, 

х...рург, Палест...на, Алж...р, ауд...єнц...я,  д...алект...ка, такс..., кул...нар...я, 

інф...н...т...в, барок...о, сум...а, клас..., тон...а, ім...іграція, віл...а, Гол...андія, 

Рус...о. 

10. Вставте пропущені букви. З наведеними словами іншомовного 

походження складіть речення, в яких кожне іншомовне слово було б 

замінене на власне українське. 

С…мптом, р…продукувати, ф…ксувати, ан…нс, фол…клор, пат…нт, 

екстраорд..нарний, б…знес. 

 

ПРАВОПИС СЛІВ ЗІ СПРОЩЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ 

1. Вставте, де потрібно, пропущені букви  

Піаніс..ці, якіс..ний, буревіс..ник, учас..ник, виїз..ний, пристрас..ний, 

зловіс..но, чес..ний, журналіс..ський, прос..ланий, парламент..ський, 

гус..нути, захис..ник, студен..ство, солда..ський, хвас..ливий, шіс..сот, 

скатер..ка, аген...ство, контрас..ний, очис..ний, дилетан..ський, ус..ний, 

ях..смен, капос..ний, зап’яс..ний, прикріс..ний, почес..ний, щас..ливий, 

сервіс..ний, безвиїз..но, корис..ливий, облас..ний, пес..ливий, балас..ний, 

шіс..надцятий, перс..ні, перехрес..ний, кож..ний, зліс..ний, пріс..ний,   

свис..нути, шелес..нути,улес..ливий, захис..ний, сер..це, кіс..лявий, 

турис..ський, влас..ний, ненавис..ний, прихвос..ні, піз..ній, гіган..ський, 

ціліс..ний, наміс..ник, під’їз..ний. 



2.  Замініть речення словосполученням 

Графік, що склали на тиждень. 

Перемога, що принесла радість. 

Робота, що дає користь. 

Зустріч, що принесла щастя. 

Людина, яка любить хвастатись. 

Змагання, що відбулись в області. 

Випадок, що трапляється рідко. 

3. Утворіть від поданих слів прикметники 

Тиждень, млость, пристрасть, ячмінь, користь, кореспондент, опонент, 

компост, кістка, форпост, капость, хвастатися, пеститися,  виїздити, 

улестити, шелест, без ціни, індивідуаліст, швидкість, область, якість, 

совість, виїзд, центрист, контраст,  кількість, вартість, зап'ястя, пристрасть, 

випуск, парламент,  студент, швидкість, турист, честь, совість, ненависть, 

гігант, злість, доблесть, щастя, первісток, радість, прикрість, альпініст, 

об’їзд, почесть, безсмертя, під’їзд. 

4. Вставте, де треба, пропущені букви т, д, к 

Швидкіс..ний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, 

контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, 

їж..жу, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, тиж..ня, 

студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, віс..ник, п’я..десят, 

безвиїз..но, корис..ливий, облас..ний, пес..ливий, балас..ний, шіс..надцятий, 

перс..ні, перехрес..ний, кож..ний, зліс..ний, пріс..ний,  свис..нути, 

шелес..нути, улес..ливий, захис..ний, сер..це, кіс..лявий, турис..ський, 

влас..ний, ненавис..ний, прихвос..ні, піз..ній, гіган..ський, ціліс..ний, 

наміс..ник, під’їз..ний. 

5. Назвіть винятки до правил на спрощення  в групах приголосних. 

                      Правопис часток не, ні 

1. Напишіть не разом або окремо із словами. 

Не/долік, не/жить, не/правда, не/нависть, не/мічний, не/увечері, не/гаразди, 

не/абиякий, не/можна, не/забаром, ще не/збудований, не/довірливо; 

не/боязкий, а хоробрий; не/вперше, не/впізнаний, не/добрати, не/борак, 

не/все, не/догарок, вчасно не/посаджений, не/товариш, не/сестрин, не/моя; 

не/ясний, а похмурий; не/зайнятий справами, не/любов, не/вартий уваги, 

не/близько; не/далеко, а поряд; не/вміти, цукру не/має, не/догода, він 

не/має таланту, не/до/бачати, не/доварений, не/зважаючи на дощ, 

не/безпека, не/абихто, не/досушити, не/доладу, не/волити, не/мовби, 

не/догартований, не/забутий ні/ким вчинок, не/дорого; не/дорого, а 



дешево; не/абищо, не/скрізь, не/йти, не/зчутися, не/часто, не/захищений від 

вітру, не/завжди, не/закінчений вчасно, зовсім не/посильне завдання. 

2.  Запишіть слова, знявши риску. 

 Не/сподіванка, не/веселий, не/довго, не/нависть, не/всипущий, 

не/порушно, не/дорослі, а діти; не/тепло, а холодно; не/проситься, 

не/з’явиться, не/хтувати, не/довиконувати, не/організований, не/скошений 

вчасно, не/чекаючи, не/кажучи, не/розчарувавшись, не/правда, 

не/письменний, не/добре, не/ук, не/настанний, не/забаром, не/відразу, а 

пізніше; не/ваш, а наш; не/пишеться, не/з’ясувати, не/покоїтися, 

не/дописати, не/прив’язаний, ще не/почорнілий. 

3.  Перепишіть слова, знявши  риску. 

 Не/від, не/нависть, не/до/оцінка, не/друг, не/правда, не/сподіваний, 

не/вдячний, не/високо, не/гайно, не/забаром, не/пам’ятати, не/принести, 

не/щастить, не/хтувати, не/зчутися, не/до/люблювати, не/сказаний, 

не/зрівняний, не/наважившись, не/зважаючи  на, не/забудка, не/мовля, 

не/смак, не/віглас,  не/долік, не/тактовний, не/до/мальований, не/зрозуміти. 

  4. Перепишіть, опустивши риску. 

 1. Не/віглас, не/до/палок, не/долік, не/тактовний, не/до/крів'я, 

не/терплячка, не/подоланний, не/подоланий, не/до/мальований, 

не/зліченний, не/зрозуміти, не/зваживши, не/розрахувати, не/навидячи, 

не/хтуючи, не/хотя, не/нароком, не/втом¬но, не/наголошений, не/повага. 

 2. Не/прочитана книга, ніким не/прочитана книга, не/вивчене 

правило, ніким 

не/з'ясоване питання, ніким не/вивчене правило, не/з'ясоване питання, 

не/закін-чена поема, ніким не/перевершений рекорд, не/завершене 

будівництво, досі не/завершене будівництво. 

5. Запишіть частки згідно правил орфографії. 

Аби/який, як/най/далі, чи/мало, де/коли, що/дня, де/який, аби/де, ані/який, 

ані/трохи, будь/коли, будь/чим, бозна/як, чортзна/що, бо/так, то/тут, от/як, 

таки/виконав, іди/бо, скажи/но, тут/то, як/от, зробив/таки, а/то/ж, а/як/же, 

те/ж, нехай/же, зроби/ж, подай/же, напиши/ж, написав/би, зробила/б, 

виконав/би, як/би, що/б, мов/би, наче/б, хіба/що, дарма/що, поки/що, 

тільки/що. 
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