
Перелік питань з української мови та літератури для абітурієнтів  

(базова освіта 11 класів) 

 

Українська мова 
1. Що таке омоніми? 

2. Що вивчає фразеологія? Що таке фразеологізм? Наведіть приклад. 

3. Яка наука вивчає звуки мови? 

4. Які звуки в українській мові можуть позначати 2 звуки? 

5. Які приголосні можуть чергуватися в українській мові? Наведіть приклад. 

6. Як називається явище, коли один приголосний з буквосполучення випадає? 

Наведіть приклад. 

7. Коли відбувається подвоєння приголосних? Приклад. 

8. Що вивчає морфологія? 

9. Як пишуться складні слова? 

10. Які ступені порівняння можуть мати прикметники? 

11. Які роди має іменник? Навести приклади. 

12. Чи можуть вживатися деякі іменники лише в однині чи множині? Навести 

приклад. 

13. Назвіть кількість відмінків в українській мові. Провідміняйте іменник. 

14. Яка синтаксична роль іменника в реченні? 

15. Які розряди числівників ви знаєте? 

16. Числівники перший, п'ятий, десятий є порядковими чи кількісними? 

17. На які питання відповідає дієслово? Що називається дієсловом? 

18. Які категорії має дієслово? 

19. Яка частина мови вказує на час, місце, спосіб дії? Навести приклад. 

20. Складіть речення із прийменником. Назвіть його. 

21. 3 чого складається граматична основа речення? 

22. Які звороти можуть бути присутні в реченні? 

23. Які розділові знаки ставляться в складному реченні? 

24. Складіть речення із часткою. 

25. Чи може будуватись повне речення без підмета чи присудка?  

26. Які слова називаються однозначними, а які багатозначними? Наведіть приклад, 

27. Що таке контекстуальні синоніми? Наведіть приклади.  

28. Що таке контекстуальні антоніми? Наведіть приклади.  

29. Наведіть приклади слів, у яких кількість букв і звуків різна.  

30. Які види складних речень ви знаєте? 

31. Чи може складнопідрядне речення мати декілька підрядних частин?  

32. Яке речення називається безсполучниковим? 

33. Що таке пряма мова? Наведіть приклад речення із прямою мовою.  



34. Які розділові знаки ставляться при прямій мові?  

35. Які розділові знаки ставляться при діалозі? 

36. Чи беруться слова автора в лапки при прямій мові? 

37. До якого стилю належать ділові папери? 

38. До якої групи мов належить українська мова? 

39. Які існують типи словників? 

40. Які приголосні звуки є нероздільними? 

41. Що вивчає орфографія? Назвіть декілька орфограм.  

42. Що є основною одиницею мови? 

43. Скільки всього частин мови? На які групи вони поділяються? 

44. Зробити синтаксичний розбір речення: Воля - сила.  

45. Назвіть декілька іменників, які належать до спільного роду.  

46. Провідміняйте іменник мати. 

47. Яка синтаксична роль прикметника? На які питання він відповідає? 

48. Як пишуться разом чи окремо числівники; сто двадцять, тисяча двісті тридцять 

вісім? 

49. Назвіть особові займенники. Вони відміняються? 

50. Розберіть за будовою слова: навесні, зрідка, голосно, зліва. 

51. Які ви знаєте частини мови? Назвіть їх. 

52. Яке речення називається складним? Наведіть приклад. 

53. Які типи мовлення існують? 

54. Що таке дієприкметник? 

55. Що таке дієприслівник? 

56. До якої частини мови належить вигук? 

57. Що вивчає лексикологія? 

58. Які ви знаєте другорядні члени речення? 

59. Що таке вставні слова? Наведіть приклади. 

60. Назвіть слова ввічливості. 


