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Завдання на канікули для студентів І курсу 

ПРАВОПИС АПОСТРОФА ТА М’ЯКОГО ЗНАКА 

1. На місці крапок, де потрібно, вставте апостроф 

З..єднати, зім..яти, з..юрмитися, любов..ю, невід..ємний, полум..яний, 

тьм..яний, цв..яшок, бур..ян, бур..як, пор..ядок, св..яткування, торф..яник, 

черв..як, різьб..ярство, розв..язати, надвечір..я, матір..ю, без..язикий, 

бр..яжчати, пів..ящика, валер..янка, В..єтнам, рутв..яний, Св..ятослав, 

Лук..янівка, повітр..я, п..явка, хутор..янин, реп..ях, арф..ярка, дзв..якнути, 

вар..яг, обв..язка, пред..явник, рум..янець, пів..ялинки, пом..янути, 

брукв..яний, слов..янин, В..ячеслав, зм..якшити, кав..ярня, р..ясно, р..яска, 

тім..я, зв..язківець, дев..ятсот, різнотрав..я, п..янкий, пуп..янок, Григор..єв. 

2. Перепишіть слова, вставте, де потрібно, м’який знак 

Різ..блений, власниц..кий, пан..ство, тон..ші, колод..язні, Рівнен..щина, 

Хар..ків, вартіс..ть, мен..ші, дитин..ство, на сторін..ці, компан..йон, 

шіст..надцять, п’ят..десят, кур..йоз, вишен..ці, ін..ші, біл..шіс..ть, піс..ня, 

плат..ня, тітон..чин, у жмен..ці, крил..ця, у каз..ці, повіс..тю, лял..чин, 

століт.., таріл..ці, парасол..ці, майбут..нє, бояз..кий, у скрин..ці, т..мяний, 

нян..чити, гол..ці. 

 

3. Перепишіть речення, вставте, де потрібно, м’який знак 

1. Зима. Ніч.. . С..кіл..ки сягнеш оком – усе степ.., білий степ.., без кін..ця, 

без краю, с..ніг, с..ніг, с..ніг (М.Г.). 2. Запарувала ріл..ля, т..мяно заблищали 

на сон..ці одвернуті лемешами скиби землі (Г.Т.). 3. Відгодована з..ліс..т.., і 

хитріс..т.., і закута в брон..ю брехня атакуют.. добро і щиріс..т.. серед ночі 

й білого д..ня (В.Сим.). 4. Я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої 

гнили по тюр..мах і як високе низ..ко упадало (Л.К.). 5. Розт..охкався 

соловейко на калинон..ці, щос.. не спит..ся серед ночі сиротинон..ці (П.Г.). 

6. Не все теє зробит..ся, що на думку зродит..ся (Присл.). 7. На порозі 

гіс..т.. веселий – дощ.. блакитний, вес..няний ( М.Р.). 8. Попід горою, яром, 

долом, мов ті діди високочолі, дуби з гет..ман..щини стоят.. (Т.Ш.). 

4. Вставте у слова, де потрібно, м’який  знак 

 Дівчинон…ці, рибал…с…кий, будуєт..ся, сформуєш..., Вас…ці, 

син…ка, Хар…ків, злиш…ся, велетен…, камінец…, мен…ший, говорят…, 

сіл…с…кий, промін…чик, дон…чин, добровол…ці,  лис…тя, буд…-який, 



навіт…, ус…мішка, т…мяний, Гор…кий, бояз…кий, піднос…ся, сердец…, 

облич…, сторіч…, держал…це, різ…бяр, нян…чити. 

5. Вставте, де потрібно, у словах  Ь  чи  ’ 

 В…янути,  п…ятдесят, в…ється, м…ячик, зав…яз…, віс…, 

рум…яний, моркв…яний, р…ябіти, медв…яний, торф…яний, сузір…я, 

гар…ячий, р…ясно, без…язикий, степ…, пис…мо, прос…ба, л…он, 

т…охкати, близ…кіст…, донец…кий, людс…кіст…, по-француз…ки, 

в…язкий, ручен…ка, їдал…ня, бажан…, жмен…ці, возз…єднання. 

6. Записати слова, дотримуючись правил вживання м'якого знака чи 

апострофа 

       Розрізняют…, В…ячеслав, Св…ятослав, знайомлят…ся, чотир…ма,   

становлять…, ін…ший, л…он, с…омий, кал…¬ці, міл…йон, під…їхати,  

учас…т…, реал…ний, п…ят…сот,  відповідал…ніст…, чест…, 

п…ят…десят.., управлін…с…кий, з…ясування, сіл…с…кий, 

об…єднуються, гир…овий, пів…яблука, р…ядок, тон…ший, кур…йоз, 

б…юджет, св…ятковий, збіл…шувати, радіс…т…, с…огодні, якіс…т…, 

різ…кий, мен…ший, управлінс…кий,  Хар¬…ків,  тон…ший, дру¬кар…, 

Оксан…чин, дівчинон…ці,  сопіл…ці,  кан…йон, д…огот…,  пор….ядок, 

здоров…я, бур…як,  об…єктивний, духм…яний, зв…язки, Лук…яненко, 

б…юро, пов…язані, б…юлетен…. 

7. Вставте, де потрібно, м’який знак 

Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, 

ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, 

щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтарс..кий, емал..ований, 

Гор..кий, т..мяний, павутин..ці. 

8. Подані іменники поставити у формі давального відмінка однини. 

Обґрунтувати вживання i невживання м'якого знака 

Донька, Оксанка, Маринка, нянька, матінка, мамонька, калинка, 

калинонька, краплинка, хатинка, Галька, голка, Галинка, Юленька, 

Лізонька, Маланка, Валька, Валентинка, паска, праска, сопілка, бурулька, 

гілка, лялька, рибалка, зозулька, спілка, кілька, ополонка, синька, пінка, 

Жмеринка. 

9. Поставити, де потрібно, апостроф 

Крем..яний, мавп..ячий, об..єднання, роз..яснення, різьб..яр, прислів..я, 

під..южування, верб..я, брукв..яний, острів..янин, сер..озний, узгір..я, 

риб..ячий, зап..ястний, тьм..яний, стерв..ятник, верф..яний, жираф..ячий, 



р..ясний, Лук..янівка, дзв..якнути, пір..їна, Р..єпін, Стеф..юк, Бр..юллов, 

Дем..ян, бур..я, бур..ян, Р..язань, в..язи, Вороб..йов, тім..я, роз..юшити, 

без..язикий, з..їдений, від..їзний, Бр..янський, сузір..я, дит..ясла. 

 

13. Прізвища, що пишуться з апострофом, та прізвища з м`яким 

знаком, записати в дві колонки 

Прокоф..єв, Зав..ялов, Севаст..янов, Панкрат..єв, Іл..юшин, Григор..єв, 

Пом..яловський, Тулуб..єв, Дем..янов, Шевел..ов, Лук..янов, Кас..янов, 

Захар..їн, Силант..єв, Юр..єв, Ігнат..єв, Отреп..єв, Фар..ят..єв, Хом..яков, 

М..ясоєдов. 

14. Поставте на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення і запишіть 

слова у два стовпчики: 1) зі знаком м’якшення; 2) без знака 

м’якшення. 

Стілец.., малесен..кий, узліс..я, промін..чик, вмебльований, монгол..ці 

(Д.в.), всесвіт..ній, здаєт..ся, держал..це, сторін..ці (Д.в.), галуз..я, трат..те 

(наказ.сп.), кавказ..кий, глазур.., майбут..нє, знан.. (Р. в.), ковз..кий, 

вдовж.., різ..блення, ін..ший, ушіст..ох, вел..можніст.., жас...кий 

(жахливий). 

15. Перекладіть слова українською мовою 

Безъязыкий, взгорье, подъем, въехать, вьючный, двухярусный, 

изъясняться, мясорубка, подъязычный, съесть, семья, Юрьев, объявление, 

Лукьяненко, отъехать, буря, Репин, рябой, Захарьин, Арефьев, развязка, 

подъезд, пьют, любовью, мяч, премьера, Лукьяненко. 

16. Замість рисок поставте, де треба, апостроф, поясніть його 

вживання 

 М/яч, сузір/я, м/який, об/їжджати, сором/язливий, м/ясо, м/ята, ім/я, 

полум/я, з/їзд, під/їхати, п/ять, дев/ять, сім/я, п/ятнадцять, подвір/я, 

мавп/ячий, повітр/яний, здоров/я, львів/янин, в/язати, пам/ять, Прип/ять, 

з/їсти, дерев/яний, матір/ю мор/як, св/ято, р/ясно, кам/яний, Лук/ян, 

любов/ю, моркв/яний, кров/ю, п/єса, п/єдестал, зор/я, міжгір/я, бур/ян, 

бур/як, пір/я в/юн, св/ященний, верхів/я, р/ядок, св/ятий, Мар/яна, під/їзд, 

в/язання, бар/єр, тім/я, пів/яблука, обов/язок, м/язи, розпор/ядок, 

об/єднання, суб/єкт, комп/ютер, в/ється, зв/язати, розм/якнути, риб/ячий, 

солов/ї, б/ється, п/яний, м/ятний, здоров/я, зв/язок, бор/ються, гар/ячий, 

др/ючок, кр/юк, мор/як, бур/ян, міжгір/я, у міжгір/ї, перемир/я, пір/ям, 

б/юро, п/юре, к/ювет, р/юкзак, манік/юр, Г/юго.  



10. Запишіть українською мовою. Поясніть правила вживання 

апострофа 

Мята, обязанность, мягкий, кровью, буря, объединение, семья, подъезд, 

вьюн, мяч, рябой, объект, взгорье, мясорубка, вьючный, подязычный, 

съесть, объявление, Арефьев, Лукьянченко, Захарьин, горячий, праздник, 

память, любовью. 

 

 

ПРАВОПИС ВЕЛИКОЇ БУКВИ 

1. Запишіть назви з великої чи малої букви 

 

(Г,г)алицько-(В,в)олинське (К,к)нязівство, (С,с)узір’я (В,в)еликої 

(В,в)едмедиці,  (Д,д)ень (Н,н)езалежності (У,у)країни, (С,с)пілка 

(О,о)фіцерів (У,у)країни, (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни, 

(У,у)країнська (Г,г)реко-(К,к)атолицька (Ц,ц)ерква, (Т,т)ернопільський 

(К,к)раєзнавчий (М,м)узей, (Б,б)іловезька (П,п)уща, (О,о)рден (Д,д)ружби 

(Н,н)ародів, (П,п)ерун, (С,с)офіївський (С,с)обор, (Б,б)удинок (У,у)чителя, 

(Б,б)алет „(Л,л)ебедине (О,о)зеро”, (С,с)анта (К,к)лаус, (В,в)еликий 

(П,п)іст, (Х,х)рестові (П,п)оходи, (В,в)олодимир (В,в)великий, (Н,н)овий 

(Р,р)ік, (Г,г)олова (В,в)верховної (Р,р)ади (У,у)країни. 

2.  Запишіть правильно слова 

 

(Г,г)рінченків словник, (Ш,ш)евченківські традиції, сучасні 

(Н,н)аполеони,  (А,а)рхімедова сила, (П,п)етрів батіг (рослина), 

(К,к)иївські вулиці, (Ш,ш)евченкове слово, молоді (К,к)айдашенки, 

(Д,д)ніпровська хвиля, (С,с)осюрина лірика, (Б,б)ілашева пісня, 

(Б,б)áтьківщина, (У,у)країнська земля, (Б,б)атьківщúна, (Г,г)рецькі хори, 

(Ш,ш)отландець, (З,з)апорізька (С,с)іч, нові (К,к)олумби, (Д,д)амоклів меч, 

(С,с)ин (Б,б)ожий, (Б,б)іблія, історія (С,с)ходу, нарди (П,п)івдня, наказ 

(З,з)евса, загарчав (Р,р)ябко, заплакав (З,з)аєць, протока (К,к)арські 

(В,в)орта, набережна (Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, 

(А,а)ндріївський (У,у)звіз, (С,с)ин (Б,б)ожий, кінофільм (Т,т)іні забутих 

предків, (Д,д)ень захисту дітей, медаль (З,з)а оборону Києва, (М,м)узей 

українського мистецтва, парк (І,і)мені Пушкіна.                                                                                                    

3. Напишіть правильно географічні назви 

Красноярський край, півострів юкатан, поділля, сполучені штати 

америки, сузір’я чумацький шлях, карпатські гори, кримська автономна 



республіка, біловезька пуща, відмідь-гора, полярна зірка, ростов-на-дону, 

сузір’я великої ведмедиці, китайська народна республіка, балканський 

півострів, басейн південного бугу, волино-подільська  височина, мис 

доброї надії, галактика велика магелланова хмара, київщина.  

4. Перепишіть, враховуючи правопис власних назв 

 (к)иївска (р)усь, (у)країнські (с)ела, (т)вори (м)арка в)овчка, (п)арк. 

ім. (м)аксима (р)ильського, (а)вгієві (с)тайні, (л)ьвівські (т)еатри 

(х)ерсонські (п)оля,  (г)азета (л)ітературна (у)країна, (р)усалка, 

(л)ітературно- (м)меморіальний (м)узей (л)есі (у)країнки в (к)олодяжному, 

(л)уцький (з)амок, (а)кадемія (н)аук (у)країни, (к)кабінет (м)іністрів  

(у)країни,(р)ектор (у)університету, (л)ауреат, (п)ремії ім. (т)араса 

(ш)евченка, (з)аслужений д)іяч (м)истецтв, (з)елені (с)вята, 

(ч)умацький(ш)лях, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій, (д)емократична 

(п)артія (у)країни.   

5. Перепишіть, розкриваючи дужки та вживаючи лапки 

 (К,к)абінет  (М,м)іністрів  України, (С,с)узір’я  (Ч,ч)умацький  

(Ш,ш)лях, (Б,б)абин  (Я, я)р, (Г, г)азета  (К, к)иївські   (В, в)ідомості,  (П, 

п)рокрустове ложе,  (С, с)офійський  (С, с)обор,  (З, з)айчик  - (П, 

п)обігайчик,  (П, п)івнічна  (Б, б)уковина,  (З, з)апорізька  (С, с)іч,  (О, 

о)рганізація  (О, о)б’єднаних  (Н, н)ацій,  (Б, б)алканський  (П, п)івострів, 

вулиця (Я, я)рославів  (В, в)ал,  (А, а)рхімедова  (С, с)ила,  (В, в)олинь,  (Е, 

е)зопівська мова, (Д, д)ніпровські  кручі, (М, м)оцартові сонати, (В, 

в)ерховний  (С, с)уд  України,  (В, в)ерсальський   (М, м)ир,  (П, п)івденно 

– (З, з)ахідна  (З, з)алізниця, (Д, д)омовик,  (В, в)інниччина,  (П, п)івострів  

(Ф, ф)лорида, (М,м)міжнародний комітет (Ч, ч)ервоного  (Х, х)реста, (М, 

м)ісцеві  (Р, р)ади  (Н, н)ародних  (Д, д)депутатів.    

Правопис слів з подовженням і подвоєнням 

приголосних 

1. Вставте пропущені букви 

Спі..відношення, напі..відчинений, незмін..ий, швидкоплин..ість, 

письмен..ий, ві..далік, глибин..ий, нескінчен..ий, щоден..ик, во..з’єднання, 

..вібрати, незлічен..ий, ..вижатись, ві..даленість, ві..дзеркалювати, 

письмен..ик, нездóлан..ий, осін..ій, невпізнан..ий, неоцінен..ість, 

безсон..ий, ві..дзвеніти, пісен..ий, доніс..я, бе..застережний, обе..зброїти, 

війсь..комат, старан..ість, гуман..ий, о..битий, за..вишки, міськ..ом, 

пі..данство, ві..дерти, ро..зутий, спі..вітчизник. 

 



2.Перепишіть речення, вставте, де потрібно, пропущені букви 

1. Вечірнє сонце, дякую за день!.. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що 

вчора встигло о..дзвеніти (Л.К.). 2. А там, де піт росив священ..ий народу-

велетня чоло, де мислі пагіл..я зелене вітрам наперекір цвіло, - там 

зводився язик вогнен..ий, там пісні полум’я росло (М.Р.). 3. Місяць все 

щедріше о..бризкував сяйвом оброшен..і дерева і шляхи (М.Ст.). 4. Мов 

тихий дзвін гірського кришталю, нескáзан..е лишилось несказáн..им (Л.К.). 

5. Вони вдвох приятелювали ще з..амолоду, навіть змалку (І.Н.-Л.). 6. Там 

все було блискуче і латун..е, і на роялі гномик там сидів (Л.К.). 7. Хіба од 

верховіт..ь летючий вітер можна ві..ділити? (М.Р.). 

3. Запишіть слова, розкриваючи дужки 

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, 

годи(н)ик, огне(н)ий, страше(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, 

орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе(н)ий, 

адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне(н)ий, реформе(н)ий, тьмя(н)ий, 

незнищé(н)ість, умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий.   

4. Вставте, де потрібно, пропущені букви 

Клоч..я, узбереж..я, гіл..я, весіл..я, буйноквіт..я, будуван..я, суд..я, ріл..я, 

нал..єш, дол...ють, навман..я, підніж..я, Іл...я, гіл..ястий, захоплен..я, 

жит..єлюб, спросон..я, звеличен..я, корін..я, узліс..я, вугіл..я, креслен..я, 

підніж..я, подорож..ю, піддаш..я, бут..я, узбіч..я, читан..я, на весіл..і, 

тверджен..я, у стат..і, почут..я, розумін..я, кохан..я, княгин..я, Закарпат..я, 

відлун..я, безсмерт..я, облич..я, змаган..ь, вчен..я, Поділ..я, єдніст..ю, 

стат..ею. 

5. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфіксів –н-, -ість 

 Година, старатись, віра, туман, упевнитись, зміна, урожай, лимон, 

орел, пружина, сон, цілина, родина, чавун, дерево, ячмінь, пісня, південь, 

натхнення, домна, день, камінь, спина, кінь, олово. 

ПРАВОПИС НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ Е, И 

1. Вставте пропущені букви 

Ст...хати, вер..с..нь, ст..повий, експ..р..мент, зал..вати, справ..дливий, 

д..р..гент, кр..ниця, скр..піти, віддз..ркалювати, чов..н, г..лубка, л..вада, 

к..сіль, квіт..нь, бл..щати, він..грет,  дер..во, тр..вога, хр..бет, гр...чаний, 

ор..гінальний, тол..рантний, л..ман, р..ж..сер, кр..вий, інт..лігенція, 

ш..л..стіти, опт..міст, др...жати, к..шеня, тр..валий, в..т..ран, акомпан..мент, 

пригв..нтити, л..йт..нант, ч..р..да, ан..кдот, ат..стат, д..с..ртація, здр..гатися, 



м..тушня, еф..ктивний, ч..р..вик, л..дацюга, кр..тичний, в..л..чати, д..л..гат, 

л..б..диний, пр..з..дент, кел..х, п..с..міст, зас..нати, відт..нати,  сл...зота, 

Пант..л...ймон, м...лодія, гр...зун, вкр...вати, вн...зу, розбещ...ний, д...в'ятий, 

д...фіс, еш...лон, зар...вти, вел...тень, зв...ртати, д...шевий, тр...вога, 

вит...рати, з...рнина, к...лимок, вовч...ня, л...жати, л...виця.  

2. Перепишіть речення, вставте пропущені букви 

1. Соловейко на калині то зат..хав, то щ..б..тав (Т.Ш.). 2. А з..мля л..жить 

м..дова, а поля пожаті мріють, на городах дост..гають гарбузи з..леноребрі 

(М.Р.). 3. Бр..нять, немов струна, в моїй душі ч..кання (Д.П.). 4. Часом то за 

мрію річки кр..ваві люди прол..вають (Л.У.).  5. Рум’яніють тучі у г..лубій 

дал..чині (В.Сос.). 6. Дзв..нять у відрах кр..жані кружальця (Л.К.). 7. 

Закувала зозул..нька в з..леному гаї (Т.Ш.). 8. Тр..мтять хати від холоду 

(М.Р.). 9. А зат..шок співає, мов с..рена (Л.К.). 10. Ти до мене, с..роти, як 

с..стра, приг..рнулась (П.К.). 11. Гули джм..лі струною віолончелі, 

стр..котіли цвіркуни (З.Т.). 12. І давня казка, вічно мила, зр..нає крізь 

хв..лястий спів (М.Р.). 13. А там ячмінь хил..ться і тче з тонких вусів 

з..лений с..рпанок (М.К.). 

3.  Перепишіть, вставляючи пропущені букви е та и 

1. А з..мля л..жить м..дова, а поля пожаті мріють, на городах дост..гають 

гарбузи з..леноребрі. (М. Рильський.) 2. Бр..нять, як море, зорані лани. 

(Д.Павличко.) 3. Он зірка в небі прол..тіла, погасла зірка в в..шині. 

(В.Сосюра.) 4. Кр..ло зорі рум'янить тучі у голубій дал..ч..ні. (В.Сосюра.) 5. 

Ум..раючий промінь сонця падає на б..резу, кр..вавить білу кору. 

(А.Шиян.) 6. Т..че вода в синє море, та не в..тікає. (Т. Шевченко.) 7. З 

темного моря білява хвил..чка до побережного кам..ня горнеться. (Леся 

Українка.) 8. Часом то за мрію річки кр..ваві люди прол..вають. (Леся 

Українка.) 9. Помалу усе панночка на свій лад п..р..в..рнула. 10. Прийду 

було її вб..рати, то вже якої наруги я од неї не нат..рплюся. 11. Люди 

прокидались і лягали плачучи, прокл..наючи. (Марко Вовчок. 

«Інститутка».) 

4.  Вставте пропущені букви 

К..сіль, д..ктант, хв..линка, ц..буля, дж..р..льце, т..атр, л..мон, кв..ток, т..тан, 

д..тина, ар..фметика, пон..ділок, н..діля, ч..твер, гор..зонт, д..ректор, ок..ан, 

м..тро, р..дактор, р..монт, парт..занський, р..тельно, К..ш..нів, р..месло, 

к..піти, кил..мок, м..тушня, м..нати, дзв..ніти, к..рувати, л..опард, в..рблюд, 

ап…тит, ап…льсин, р..корд, орд..н, кр..ниця, яс..н, ст…регти, ол..нь, 

м..даль, ч..ремха, кал..ндар, г..рбарій, гор..зонт, оч..рет. 



5.  Запишіть текст, дібравши до нього заголовок і вставивши замість 

крапок пропущені ненаголошені Е-И у морфемах слів  

Сонце весь час працювало. Зас...лало зливу, наганяло п...л...хаті хмари, 

бризкало, грюкотіло та став...ло від краю до краю с...м...барвну в...селку. 

З...лений лист тоді обтяж...ний прозорими краплями, кетяги недоспілих 

яблук оздобл...ні рубінами, топазами, ам...тистами. 

З...мля пов...ртає боки. Вишні, ч...решні набули властивих барв, барв крові 

та сонячного пром...ня. Вони прозорі хрустально. Яблука й сливи налилися 

соками і також прозорі. Пити й п'яніти хоч...ться. Ліси загорілись 

пожеж...ю, горіли не стліваючи. Полум'яні яз...ки відр...валися від гілок, 

поволі спадали до з...млі й кр...чали під ногами. 

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ 

1. Вставте пропущені букви в префіксах 

Бе..болісний, ро..повідь, пере..світанковий, ві..хвилюватися, чере..смужжя, 

пі..тримати, о..крутити, ро..критикувати, ..цементувати, бе..фокусний, 

ві..сунути, ро..формувати, бе..посередній, ві..правлений, мі..клітинний, 

на..кусити, ..мити, ..фокусувати, мі..парламентський, ..простувати, 

ро..плутати, о..палити, бе..чинство, ..чеплений, пі..крутити, на..колоти, 

..простувати, бе..принципний, ..хитрити, о..смажити, ро..жувати, 

бе..цінний, ..хопити, ро..пустити, ..формулювати, бе..соння, 

ро..межуватися, бе..кольоровий, ..куштувати, ..цідити, ..хлипувати, 

бе..хмарний, пі..чепити, ..чесати, ..шити, бе..славний, ро..сунути, 

..фальсифікувати, бе..сумнівно, ро..садити. 

2. Вставте пропущені букви в префіксах 

Пр..дставити, пр..азовський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, пр..дтеча, 

пр..близно, пр..красно, пр..крашати, пр..бічник, пр..борканий, пр..хилити, 

пр..хитрий, пр..фронтовий, пр..варений, пр..святити, пр..краси, 

пр..дніпровський, пр..вабити, пр..землитися, пр..д’явник, пр..своїти, 

пр..права, п..р..права, пр..старий, пр..балтійський, п..р..дача, пр..мовляти, 

пр..горілий, пр..гощати, пр..рода, пр..блудний, пр..будова, пр..купити, 

п..р..сіяти, пр..землитися, пр..года, п..р..плести, пр..нишклий, пр..в’ялий, 

пр..мурувати, пр..вітати, пр..мудрість, пр..тулок, пр..глибокий, пр...звище. 

3.  Вставте пропущені букви е, и  або і 

 Пр…ярок, пр…боркати, пр….землений, пр…рва, пр…завзятий, 

пр…нижений, пр…нести, пр…класти, пр…краса, пр…чіпливий, пр…стол, 

пр…звисько, пр…добрий, пр…мудрий, пр…хилений, пр…освященство, 



пр…кінцевий, пр…поганий, пр…старкуватий, пр…старий, пр…ручити, 

пр…міський, пр…зирство, пр…мудритися, пр…милий. 

4.  Вставте пропущені букви 

 …хвилювати, …комбінувати, …повзти, …фотографувати, …шити, 

бе…жальний, бе…законня, бе…карний, ро…клад, ро…сіл, пр…великий, 

пр…здоровий, пр…світлий, пр…зирливий, пр…берегти, пр…жовклий, 

пр…меншення, п…р…весло, пр…смачний, пр…звище. 

5. Перепишіть, розкриваючи дужки 

 Пр(е,и)подобний, пр(е,и)стол, пр(і,и)оритет, пр(е,и)фектура, 

пр(е,и)зер, пр(е,и)мати, пр(е,и)зидія, пр(і,и)рва, пр(е,и)їжджати, 

пр(е,и)фронтовий, пр(е,и)зумпція, пр(е,и)красний, п(е,и)р(е,и)шийок, 

п(е,и)р(е,и)весло, пр(е,и)дтеча, житн(і,и)й, потужн(і,и)й, копі(ї,є)чка, 

нож(і,о)вка, Микола(ї,є)вна, дружн(і,и)й, ключ(о,е)вий, змі(ї,є)ня, 

команд(і,и)р, кра(й,є)вий, незліче…ний, шахтар(е,о)ва,  священ…ий, 

москв(і,и)ч, побо(ї,є)ще.   


