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ПЕРЕДМОВА 
 
Курс старослов’янської мови належить до початкового циклу 

дисциплін, яка становить основу порівняльно-історичного вивчення 
слов’янських мов. Старослов’янська мова – це важливий і один із 
найскладніших лінгвістичних курсів, який посідає важливе місце в системі 
підготовки студентів-філологів, оскільки, по-перше, вивчення 
старослов’янської мови сприяє розумінню найважливіших фонетичних 
процесів та особливостей формування граматичної системи слов’янських 
мов, по-друге, вона є частиною нашої історичної культури, це мова, якою 
започаткували писемність наші предки і за допомогою якої слов’яни 
перейняли християнське вчення, по-третє, у пам’ятках старослов’янської 
мови відбито найважливіші явища праслов’янської мови, по-четверте, 
старослов’янізми є важливою частиною нашого лексичного запасу. 

У процесі вивчення курсу необхідно, щоб теоретичне і практичне 
засвоєння матеріалу було органічним. Тому перед студентами стоїть 
завдання простежити історичні зміни в мові в напрямку до сучасного стану 
фонетики, лексики, граматики тощо. 

Пропонований посібник має на меті сприяти вивченню та засвоєнню 
основних відомостей про старослов’янську мову, графіки, звукової 
системи та фонетичних процесів старослов’янської мови, основ 
морфологічної системи та синтаксису, а також сформувати навички 
самостійної роботи. Поставленій меті повинні сприяти всі форми 
самостійної роботи, однією з яких є виконання тестових завдань. На 
доцільність їх застосування вказує досвід викладання старослов’янської 
мови на перших курсах філологічного факультету. 

Цей посібник укладено відповідно до навчальної програми 
“Старослов’янська мова”. Матеріал посібника побудований у вигляді 
тестових завдань. Тестові завдання розташовані в тій послідовності, яка 
відповідає викладові теоретичного матеріалу в програмі та підручниках. 
На думку методистів, тестовий характер посібника дає можливість виявити 
глибину, точність засвоєння інформації, швидкого оперування вивченим 
матеріалом, хоча такий вид контролю не може претендувати на 
вичерпність, універсальність. Тому автори мають на меті до тестових 
завдань долучити і традиційні форми, зокрема, створити контрольні 
роботи, що дасть змогу цим формам контролю доповнювати одна одну. 

При складанні тестів автори намагалися поєднати різні типи завдань: 
тлумачення дефініцій, аспекти історії питання, вcтановлення відповідності, 
завдання практичного характеру тощо, крім цього, використано великий 
практичний матеріал, зібраний із пам’яток старослов’янської писемності, 
наведено багато оригінальних прикладів, що допоможе в розумінні мовних 
явищ, шляхів формування тих чи інших граматичних форм. 
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Тестові завдання містять такі складники: а) завдання з вибором 
однієї правильної відповіді з 4–9 запропонованих; б) завдання з вибором 
кількох правильних відповідей з 4–9 запропонованих; в) в окремих 
випадках завдання з вибором однієї правильної відповіді з 
2 запропонованих. При позначенні літерами варіантів відповідей навмисно 
пропущено літеру ґ з метою спростити сприйняття графічно подібних 
літер. 

Для успішного виконання тестових завдань зі старослов’янської 
мови в кінці посібника подано список літератури, який нараховує 
76 одиниць. 

Над розділами «Головні відомості про старослов’янську мову», 
«Графіка. Діакритичні знаки, звукові та числові значення букв», 
«Морфологія. Прикметник», «Морфологія. Числівник», «Морфологія. 
Дієприкметник» працювала Н. М. Маторіна; над розділами «Фонетика. 
Звукова система старослов’янської мови 2-ї пол. ІХ ст. Структура складу», 
«Морфологія. Дієслово», «Морфологія. Прислiвник. Службові частини 
мови», «Синтаксис» – Л. В. Сегін; над розділами «Фонетика. Історія звуків 
старослов’янської мови», «Фонетика. Фонетичні процеси праслов’янської 
мови, зумовлені дією закону відкритого складу», «Морфологія. Іменник», 
«Морфологія. Займенник» – Є. М. Ткаченко. 
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ГОЛОВНI ВIДОМОСТI  

ПРО СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКУ МОВУ  
 
1. Першою навчальною дисципліною серед історико-

лінгвістичних дисциплін, що вивчаються на філологічних 
факультетах педінститутів та університетів, є: 

а) курс історії східнослов’янських мов; 
б) курс історії української літературної мови; 
в) курс історії російської літературної мови; 
г) курс історії білоруської літературної мови; 
д) курс старослов’янської мови. 
 

2. Для найменування мови найдавніших слов’янських 
перекладів священного письма науковці використовують кілька 
термінів, а саме: 

а) давньослов’янська мова; 
б) церковнослов’янська мова; 
в) давньоболгарська (староболгарська) мова; 
г) старослов’янська мова; 
д) русько-церковнослов’янська мова. 
 

3. Термін «давньослов’янська мова»: 
а) дуже невиразний, під ним можна розуміти давні форми будь-яких 

слов’янських мов; 
б) слід вживати лише на позначення мови, для функціонування якої 

характерні певні хронологічні та територіальні обмеження; 
в) ґрунтується на тому, що створено мову на основі одного з 

діалектів давньоболгарської мови, але цей термін спотворює суть мови 
слов’ян (у IХ ст. болгарами (булгарами) називали народ не слов’янського, а 
тюркського походження); 

г) є найбільш нейтральним, хоча й він не дає чіткої кваліфікації 
сутності цієї мови; 

д) найточніше визначає суть і призначення мови, проте через свою 
громіздкість не набув значного поширення. 

 

4. Термін «давньоцерковнослов’янська мова»: 
а) дуже невиразний, під ним можна розуміти давні форми будь-яких 

слов’янських мов; 
б) слід вживати лише на позначення мови, для функціонування якої 

характерні певні хронологічні та територіальні обмеження; 
в) ґрунтується на тому, що створено мову на основі одного з 

діалектів давньоболгарської мови, але цей термін спотворює суть мови 
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слов’ян (у IХ ст. болгарами (булгарами) називали народ не слов’янського, а 
тюркського походження); 

г) є найбільш нейтральним, хоча й він не дає чіткої кваліфікації 
сутності цієї мови; 

д) найточніше визначає суть і призначення мови, проте через свою 
громіздкість не набув значного поширення. 

 

5. Термін «старослов’янська мова»: 
а) дуже невиразний, під ним можна розуміти давні форми будь-яких 

слов’янських мов; 
б) слід вживати лише на позначення мови, для функціонування якої 

характерні певні хронологічні та територіальні обмеження; 
в) ґрунтується на тому, що створено мову на основі одного з 

діалектів давньоболгарської мови, але цей термін спотворює суть мови 
слов’ян (у IХ ст. болгарами (булгарами) називали народ не слов’янського, а 
тюркського походження); 

г) є найбільш нейтральним, хоча й він не дає чіткої кваліфікації 
сутності цієї мови; 

д) найточніше визначає суть і призначення мови, проте через свою 
громіздкість не набув значного поширення. 

 

6. Термін «церковнослов’янська мова»: 
а) дуже невиразний, під ним можна розуміти давні форми будь-яких 

слов’янських мов; 
б) слід вживати лише на позначення мови, для функціонування якої 

характерні певні хронологічні та територіальні обмеження; 
в) ґрунтується на тому, що створено мову на основі одного з 

діалектів давньоболгарської мови, але цей термін спотворює суть мови 
слов’ян (у IХ ст. болгарами (булгарами) називали народ не слов’янського, а 
тюркського походження); 

г) є найбільш нейтральним, хоча й він не дає чіткої кваліфікації 
сутності цієї мови; 

д) найточніше визначає суть і призначення мови, проте через свою 
громіздкість не набув значного поширення. 

 

7. Термін «давньоболгарська мова»: 
а) дуже невиразний, під ним можна розуміти давні форми будь-яких 

слов’янських мов; 
б) слід вживати лише на позначення мови, для функціонування якої 

характерні певні хронологічні та територіальні обмеження; 
в) ґрунтується на тому, що створено мову на основі одного з 

діалектів давньоболгарської мови, але цей термін спотворює суть мови 
слов’ян (у IХ ст. болгарами (булгарами) називали народ не слов’янського, а 
тюркського походження); 
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г) є найбільш нейтральним, хоча й він не дає чіткої кваліфікації 
сутності цієї мови; 

д) найточніше визначає суть і призначення мови, проте через свою 
громіздкість не набув значного поширення. 

 

8. Для найменування мови найдавніших слов’янських 
перекладів богослужбових книжок у мовознавчій літературі 
загальноприйнятим є термін: 

а) давньослов’янська мова; 
б) церковнослов’янська мова; 
в) давньоболгарська мова; 
г) старослов’янська мова; 
д) русько-церковнослов’янська мова. 
 

9. Старослов’янська мова – це: 
а) умовна назва найдавнішої писемно-літературної мови слов’ян; 
б) мова, якою було здійснено перший переклад богослужбових 

книжок з грецької мови; 
в) єдина мова для всіх слов’ян приблизно до VII–VIII ст. н.е.; 
г) мова, яка виникла на основі солунського говору староболгарської 

мови; 
д) мова, яка належить до східнослов’янської групи. 
 

10. Зараз старослов’янська мова є: 
а) мертвою писемною мовою, якою ніхто не спілкується; 
б) живою літературною мовою. 
 

11. Вивчення старослов’янської мови допомагає: 
а) реконструювати фонетичну та граматичну системи слов’янської 

мови на найдавнішому етапі її існування; 
б) розумінню найважливіших фонетичних процесів та особливостей 

формування граматичної системи слов’янських мов; 
в) порівняльно-історичному вивченню слов’янських мов; 
г) зрозуміти мовні особливості сучасних слов’янських мов. 
 

12. Відомий дослідник історії слов’ян зазначає: «…розвиток 
окремих слов’янських літературних мов був взаємопов’язаний через 
давньослов’янську (старослов’янську) мову як мову надетнічну і 
наднаціональну та безпосередньо – шляхом двосторонніх та 
багатосторонніх контактів». Автором цих слів є: 

а) В. Ягич; 
б) М. Ф. Станівський; 
в) А. В. Майборода; 
г) О. I. Леута; 
д) М. I. Толстой. 
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13. Виникнення старослов’янської писемності відносять до: 
а) II половини IХ ст.; 
б) кінця Х–ХI ст.; 
в) кінця ХI – початку ХII ст.; 
г) середини Х ст.; 
д) Х ст. 
 

14. Найдавніші пам’ятки старослов’янської писемності  
належать до: 

а) II половини IХ ст.; 
б) кінця Х–ХI ст.; 
в) кінця ХI – початку ХII ст.; 
г) середини Х ст.; 
д) Х ст. 
 

15. Хронологічно пізніші територіальні варіанти 
старослов’янської мови у науковій літературі називають: 

а) пізнішими редакціями; 
б) ізводами; 
в) перекладами; 
г) глосаріями; 
д) іншомовними. 
 

16. Скільки головних ізводів старослов’янської мови вирізняють 
дослідники? 

а) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 5; 
д) 6. 
 

17. Які головні ізводи старослов’янської мови вирізняють 
дослідники?: 

а) болгарсько- церковнослов’янський; 
б) сербсько-хорватсько-церковнослов’янський; 
в) русько-церковнослов’янський; 
г) моравсько-чеський; 
д) словенський, або паннонський. 
 

18. Назвіть ознаки, характерні для болгарсько- 
церковнослов’янського ізвода: 

а) змішування @, \ з #, >, тобто @, \ можуть вживатися замість 
колишніх #, >; 

б) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 
е [e], ~ [je]; 
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в) вживання замість ъ, ь – тільки ь; 
г) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 

" [jа]. 
 

19. Назвіть пам’ятку болгарсько-церковнослов’янської редакції: 
а) Добромирове євангеліє, досліджене В. Ягичем; 
б) псалтир, який зберігається у Болонській бібліотеці, досліджений і 

виданий В. Ягичем; 
в) Євангеліє, написане для князя Мирослава ХII ст.; 
г) Четвероєвангеліє Нікольського монастиря ХIII–ХIV ст.; 
д) Остромирове євангеліє; 
е) Iзборник Святослава. 
 

20. Назвіть ознаки, характерні для сербсько-хорватсько-
церковнослов’янського ізвода: 

а) змішування @, \ з #, >, тобто @, \ можуть вживатися замість 
колишніх #, >; 

б) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 
е [e], ~ [je]; 

в) вживання замість ъ, ь – тільки ь; 
г) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 

" [jа]. 
 

21. Назвіть пам’ятку сербсько-хорватсько-церковнослов’янської 
редакції: 

а) Добромирове євангеліє, досліджене В. Ягичем; 
б) псалтир, який зберігається у Болонській бібліотеці, досліджений і 

виданий В.Ягичем; 
в) Євангеліє, написане для князя Мирослава ХII ст.; 
г) Четвероєвангеліє Нікольського монастиря ХIII–ХIV ст.; 
д) Остромирове євангеліє; 
е) Iзборник Святослава. 
 

22. Назвіть ознаки, характерні для русько- 
церковнослов’янського ізводу: 

а) змішування @, \ з #, >, тобто @, \ можуть вживатися замість 
колишніх #, >; 

б) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 
е [e], ~ [je]; 

в) вживання замість ъ, ь – тільки ь; 
г) вживання замість @, \ – оу [u], ю [ju],  вживання замість #, > – 

" [jа]. 
 

23. Назвіть пам’ятку русько-церковнослов’янської редакції: 
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а) Добромирове євангеліє, досліджене В. Ягичем; 
б) псалтир, який зберігається у Болонській бібліотеці, досліджений і 

виданий В. Ягичем; 
в) Євангеліє, написане для князя Мирослава ХII ст.; 
г) Четвероєвангеліє Нікольського монастиря ХIII–ХIV ст.; 
д) Остромирове євангеліє; 
е) Iзборник Святослава. 
 

24. Старослов’янську мову створено: 
а) Чорноризцем Храбром; 
б) візантійським імператором Михайлом III; 
в) великоморавським князем Ростиславом; 
г) болгарським царем Симеоном; 
д) братами Кирилом та Мефодієм. 
 

25. Найдавніша історична пам’ятка про виникнення писемності 
у слов’ян – це: 

а) Листки Ундольського; 
б) Збірник Клоца; 
в) Савина книга; 
г) сказання «О письмєнєхъ» Чорноризця Храбра; 
д) «Повhсть временныхъ лhтъ». 
 

26. В історії створення письма у слов’ян, за Храбром, слід 
виділяти декілька періодів. Назвіть кількість цих етапів: 

а) 2 періоди; 
б) 3 періоди; 
в) 4 періоди; 
г) 5 періодів. 
 

27. У сказанні «О письмєнєхъ» болгарський письменник Х ст. 
Чорноризець Храбр називає декілька етапів виникнення писемності у 
слов’ян, а саме: 

а) до прийняття християнства слов’яни мали свою писемність; 
б) до прийняття християнства слов’яни книг хоча й не мали, проти 

користувалися примітивним письмом («чрътами и рhзами»); 
в) задовго до моравської місії робилися спроби запису слов’янської 

мови латинськими і грецькими літерами, але неточно (««безъ 
оустроєниа»); 

г) період використання арабського письма; 
д) створення старослов’янської мови Костянтином Філософом. 
 

28. «Чрътr и рhзr» у південних слов’ян – це: 
а) надрізи та рисочки на палицях або на шматках дерев, що 

позначали числа – кількість будь-яких предметів; 
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б) графічні символи, які використовувалися до недавнього часу; 
в) рабоши; 
г) бирки; 
д) графічні символи, які давно не використовуються. 
 

29. «Чрътr и рhзr» у східних слов’ян – це: 
а) надрізи та рисочки на палицях або на шматках дерев, що 

позначали числа – кількість будь-яких предметів; 
б) графічні символи, які використовувалися до недавнього часу; 
в) рабоши; 
г) бирки; 
д) графічні символи, які давно не використовуються. 
 

30. Діяльність слов’янських просвітителів Костянтина і Мефодія 
проходила в: 

а) Болгарії; 
б) Моравії та Паннонії; 
в) Македонії; 
г) Київській Русі; 
д) Хорватії та Сербії. 
 

31. Головними джерелами з вивчення життєвого і творчого 
шляху братів Костянтина і Мефодія є: 

а) літургічні тексти; 
б) ««»»»»»слова»»; 
в) «ходiння»; 
г) «житiя»; 
д) художньо-поетична література. 
 

32. «Житiя Кирила» та  «Житiя Мефодiя» називають: 
а) «Грецькими»; 
б) «Моравськими»; 
в) «Візантійськими»; 
г) «Паннонськими»; 
д) «Латинськими». 
 

33. Назвіть кількість списків «Житiя Кирила»: 
а) більше 30; 
б) більше 40; 
в) 50; 
г) 70; 
д) 80. 
 

34. Назвіть кількість списків «Житiя Мефодiя»: 
а) більше 30; 
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б) більше 40; 
в) 50; 
г) 70; 
д) 80. 
 

35. Моравський князь Ростислав звернувся до візантійського 
імператора Михайла III з проханням надіслати до Моравії вчителів, 
котрі б навчали мораван християнства рідною мовою, у: 

а) 862 чи 863 р.; 
б) 860 р.; 
в) 861 р.; 
г) 863 р.; 
д) 862 р. 
 

36. Назвіть автора слів: «Вr бо  ~ста селоун#нина. да селоун#не 
вьси чисто словhньскr бесhдоують»»»: 

а) візантійський імператор Михайло III; 
б) моравський князь Ростислав; 
в) болгарський цар Симеон; 
г) папа Микола I; 
д) папа Адріан II. 
 

37. Брати Костянтин і Мефодій народилися в місті: 
а) Солунь; 
б) Фессалоніки; 
в) Салоніки; 
г) Велеград; 
д) Корсунь. 
 

38. Молодшого брата називали: 
а) монахом; 
б) філософом; 
в) полемістом; 
г) дипломатом; 
д) граматиком. 
 

39. Виберіть основні відомості про Костянтина: 
а) був найстаршим братом у родині; 
б) був найменшим братом у родині; 
в) роки життя – 815–885 рр.; 
г) роки життя – 827–869 рр.; 
д) з дитинства виявляв виняткові здібності до науки; 
е) у 833 р. почав військову службу в імператора Феофіла, де виявив 

виняткові здібності. 
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40. Виберіть основні відомості про Костянтина: 
а) у 20 років призначили воєводою у слов’янській області; 
б) обіймав посаду воєводи близько 10 років; 
в) раптово залишає військово-адміністративну службу і згодом 

постригається у монахи; 
г) навчався у Константинополі разом із майбутнім імператором 

Михайлом; 
д) одним із учителів був знаменитий Фотій, який пізніше став 

візантійським патріархом; 
е) після навчання, відмовившись від блискучої кар’єри, посів 

скромне, але почесне місце патріаршого бібліотекаря. 
 

41. Виберіть основні відомості про Костянтина: 
а) після служби бібліотекарем їде на півроку в один із монастирів у 

Малій Азії; 
б) очолює кафедру філософії знаменитого Константинопольського 

університету; 
в) прославився, незважаючи на молодість, прекрасними лекціями і 

публічними виступами; 
г) став настоятелем невеликого монастиря Поліхрон на азіатському 

березі Мармурового моря біля гори Олімп; 
д) веде тихе і скромне життя у монастирі, заглибившись у вивчення 

книжок; 
е) є свідчення, що саме він зумів переконати болгарського князя 

Бориса прийняти християнство і охрестив його. 
 

42. Виберіть основні відомості про Костянтина: 
а) отримав блискучу перемогу у публічному диспуті з колишнім 

патріархом Iоаном VII Граматиком; 
б) призначають керівником візантійських дипломатичних місій у 

Сирії, Хазарії та Арабському халіфаті; 
в) у грецькому місті Херсонес вивчає єврейську мову, навіть складає 

граматику єврейської мови, яка, на жаль, не збереглася; 
г) зумів прочитати незрозумілий напис на древній самаритянській 

чаші; 
д) під час перебування у Херсонесі розшукує мощі римського 

єпископа Климента і забирає їх із собою до Візантії; 
е) після завершення хазарської місії знову відходить від активного 

політичного та наукового життя й оселяється у монастирі на горі Олімп. 
 

43. Виберіть основні відомості про Мефодія: 
а) був найстаршим братом у родині; 
б) був найменшим братом у родині; 
в) роки життя – 815–885 рр.; 
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г) роки життя – 827–869 рр.; 
д) з дитинства виявляв виняткові здібності до науки; 
е) у 833 р. почав військову службу в імператора Феофіла, де виявив 

виняткові здібності. 
 

44. Виберіть основні відомості про Мефодія: 
а) у 20 років призначили воєводою у слов’янській області; 
б) обіймав посаду воєводи близько 10 років; 
в) раптово залишає військово-адміністративну службу і згодом 

постригається у монахи; 
г) навчався у Константинополі разом із майбутнім імператором 

Михайлом; 
д) одним із учителів був знаменитий Фотій, який пізніше став 

візантійським патріархом; 
е) після навчання, відмовившись від блискучої кар’єри, посів 

скромне, але почесне місце патріаршого бібліотекаря. 
 

45. Виберіть основні відомості про Мефодія: 
а) після служби бібліотекарем їде на півроку в один із монастирів у 

Малій Азії; 
б) очолює кафедру філософії знаменитого Константинопольського 

університету; 
в) прославився, незважаючи на молодість, прекрасними лекціями і 

публічними виступами; 
г) став настоятелем невеличкого монастиря Поліхрон на азіатському 

березі Мармурового моря біля гори Олімп; 
д) веде тихе і скромне життя у монастирі, заглибившись у вивчення 

книжок; 
е) є свідчення, що саме він зумів переконати болгарського князя 

Бориса прийняти християнство і охрестив його. 
 

46. Виберіть спільні відомості про братів Костянтина і Мефодія: 
а) усе своє життя вони боролися за втілення власних ідеалів, не 

прагнучи слави, багатства, кар’єри; 
б) обоє братів не мали дружин, дітей, власного пристанища, усе своє 

життя мандруючи різними країнами; 
в) Костянтин був одружений; 
г) Мефодій був одружений; 
д) обоє братів померли на чужині; 
е) тільки Костянтин помер на чужині; 
ж) тільки Мефодій помер на чужині. 
 

47. Виберіть спільні відомості про братів Костянтина і Мефодія: 
а) брати написали і переклали багато наукових і літературних праць; 
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б) до нас не дійшов жоден із літературних творів Костянтина і 
Мефодія; 

в) до нас  дійшло декілька літературних творів Костянтина і 
Мефодія; 

г) Костянтин багато писав, а Мефодій перекладав його роботи; 
д) Мефодій багато писав, а Костянтин перекладав його роботи; 
е) молодший брат сворив слов’янську азбуку, а старший зумів 

впровадити її в слов’янському світі, домогтися визнання її навіть Римом, 
організувати школи, де продовжувалися традиції «солунських братів»; 

ж) життєвий шлях Костянтина і Мефодія – це зразок служіння 
переконанням та ідеям, суспільним інтересам. 

 

48. Чим мотивував вибір солунських братів для моравської місії 
візантійський імператор Михайло III?: 

а) брати знали слов’янську мову з дитинства; 
б) Костянтин мав значний досвід місіонерської діяльності; 
в) Мефодій мав значний досвід місіонерської діяльності; 
г) Костянтин зарекомендував себе блискучим дипломатом; 
д) Мефодій зарекомендував себе блискучим дипломатом; 
е) Костянтин виявив неабиякі організаторські здібності; 
ж) Мефодій виявив неабиякі організаторські здібності? 
 

49. До Великої Моравії Костянтин і Мефодій вирушають у: 
а) 852 р.; 
б) 863 р.; 
в) 872 р.; 
г) 873 р.; 
д) 882 р. 
 

50. У Моравії брати Костянтин і Мефодій активно працювали: 
а) 40 місяців; 
б) 45 місяців; 
в) 30 місяців; 
г) 35 місяців; 
д) 50 місяців. 
 

51. Солунські брати з учнями починають активно працювати у 
Моравії: 

а) на богослужінні у Велеграді вони читають слов’янською мовою 
релігійні книжки; 

б) на богослужінні у Корсуні вони читають слов’янською мовою 
релігійні книжки; 

в) організовують школи, де навчають учнів слов’янської азбуки та 
проведенню церковного обряду слов’янською мовою; 

г) продовжують перекладати грецькі богослужебні книги; 
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д) за цей час було перекладено Євангеліє, Псалтир, Апостол та 
вибрані церковні служби. 

 

52. Німецько-католицьке духовенство намагалося чинити 
перепони солунським братам, тому що: 

а) поступово морави звикли до рідної мови у церкві; 
б) церкви, де літургія проводилася латинською мовою, обезлюдніли; 
в) церкви, де літургія проводилася латинською мовою, збільшили 

свій вплив і доходи; 
г) воно поступово втрачало свій вплив і доходи; 
д) воно поступово збільшувало свій вплив і доходи. 
 

53. Солунські брати Костянтин і Мефодій після виконання 
моравської місії вирушають до Риму у: 

а) 864 р.; 
б) 865 р.; 
в) 866 р.; 
г) 867 р.; 
д) 868 р. 
 

54. Діяльність учнів Костянтина і Мефодія після вигнання 
проходила у: 

а) Болгарії; 
б) Моравії та Паннонії; 
в) Македонії; 
г) Київській Русі; 
д) Хорватії та Далмації. 
 

55. Дорогою до Риму брати зробили тривалу зупинку у: 
а) Блатнограді; 
б) Флоренції; 
в) Празі; 
г) Нітрі; 
д) Кракові. 
 

56. У Паннонії Костянтин і Мефодій навчили слов’янської 
грамоти: 

а) 40 учнів; 
б) 50 учнів; 
в) 100 учнів; 
г) 150 учнів; 
д) 60 учнів. 
 

57. До Рима брати прибувають у: 
а) 867 р.; 
б) 868 р.; 
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в) наприкінці 867 або на початку 868 р.; 
г) 869 р.; 
д) 870 р. 
 

58. Папа Адріан II зустрічав братів: 
а) урочисто; 
б) богослужінням у церквах слов’янською мовою; 
в) освященієм слов’янської літургії і церковних слов’янських 

книжок; 
г) рукопокладанням учнів Костянтина і Мефодія у священики. 
 

59. Виберіть основні відомості про Костянтина після виконання 
ним моравської місії: 

а) у кінці 868 р. під час перебування у Римі тяжко захворів; 
б) у середині грудня під Різдво прийняв схиму і з дозволу папи 

прибрав слов’янське ім’я Кирило; 
в) 14 лютого 869 р. помер; 
г) поховали з усіма можливими почестями в церкві Климента поряд з 

мощами святого; 
д) він призначається архієпископом Моравії і Панонії, повертається 

до Моравії; 
е) призначення колишнього простого монаха архієпископом 

викликало ненависть і заздрість з боку німецьких єпископів і прелатів. 
 

60. Виберіть основні відомості про Мефодія після виконання ним 
моравської місії: 

а) у кінці 868 р. під час перебування у Римі тяжко захворів; 
б) у середині грудня під Різдво прийняв схиму і з дозволу папи 

прибрав слов’янське ім’я Кирило; 
в) 14 лютого 869 р. помер; 
г) поховали з усіма можливими почестями в церкві Климента поряд з 

мощами святого; 
д) він призначається архієпископом Моравії і Панонії, повертається 

до Моравії; 
е) призначення колишнього простого монаха архієпископом 

викликало ненависть і заздрість з боку німецьких єпископів і прелатів. 
 

61. Виберіть основні відомості про Мефодія після виконання ним 
моравської місії: 

а) стративши Ростислава – ініціатора й організатора вихрещення 
слов’янських народів, керівника боротьби проти німецьких феодалів за 
незалежність, палкого патріота рідної землі – німці організовують 
судилище над одним з основоположників слов’янської писемності; 

б) знущаються з нього й кидають до в’язниці; 
в) майже два з половиною роки провів у холодній темниці у Швабії; 
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г) під час повстання селян під проводом священика Славомира стає 
вільним; 

д) продовжував після звільнення активно працювати і пропагувати 
слов’янське письмо; 

е) призначив своїм спадкоємцем Горазда; 
ж) 19 квітня 885 р. помер у Велеграді; 
з) 19 квітня 887 р. помер у Велеграді. 
 

62. Виберіть основні відомості про завершення початкового 
етапу становлення слов’янської писемності у західних слов’ян – у 
Моравії та Панонії: 

а) початковий етап закінчився трагічно; 
б) початковий етап закінчився успішно; 
в) книги спалювали на вогнищах; 
г) учнів та прихильників солунських братів кидали до в’язниць, 

продавали у рабство, виганяли з Моравії; 
д) богослужіння у церквах успішно велося слов’янською мовою; 
е) учнів та прихильників солунських братів зустрічали усюди з 

почестями. 
 

63. Виберіть основні відомості про завершення початкового 
етапу становлення слов’янської писемності у західних слов’ян – у 
Моравії та Панонії: 

а) вигнання учнів Мефодія пройшло у 886 р., але справа їх 
продовжувала жити; 

б) частина учнів переселилися до Болгарії, де їм за часів правління 
царя Симеона було створено сприятливі умови для праці; 

в) частина учнів переселилася до південно-західної Македонії; 
г) «золотий вік» слов’янської писемності у Болгарії завершується за 

царювання Петра; 
д) з ХI ст. центр слов’янської писемності поступово переміщується 

до Київської Русі. 
 

64. Основоположником наукового вивчення старослов’янської 
мови вважають: 

а) Йозефа Добровського; 
б) Олександра Востокова; 
в) Варфоломія Копітара; 
г) Павела Шафарика; 
д) Iзмаїла Срезневського. 
 

65. Основоположником європейського порівняльно-історичного 
мовознавства, який зумів зробити науковий опис фонетичної системи 
найдавнішого етапу старослов’янської мови, є: 

а) Йозеф Добровський; 
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б) Олександр Востоков; 
в) Варфоломій Копітар; 
г) Павел Шафарик; 
д) Iзмаїл Срезневський. 
 

66. Назвіть, хто відкрив і видав низку цінних старослов’янських 
пам’яток, зокрема Київські листки, Савину книгу: 

а) Йозеф Добровський; 
б) Олександр Востоков; 
в) Варфоломій Копітар; 
г) Павел Шафарик; 
д) Iзмаїл Срезневський. 
 

67. Назвіть прізвище відомого основоположника французького 
соціолінгвізму, автора праці «Le slave common» («Спільнослов’янська 
мова», 1924): 

а) Вацлав Вондрак; 
б) Антуан Мейє; 
в) Ніколаус Ван-Вейк; 
г) Андре Вайан; 
д) Франц Міклошич. 
 

68. Назвіть прізвище відомого голландського славіста, автора 
книги «Iсторія давньоцерковнослов’янської мови» (1931; в 
російському перекладі «История старославянского языка», 1957): 

а) Вацлав Вондрак; 
б) Антуан Мейє; 
в) Ніколаус Ван-Вейк; 
г) Андре Вайан; 
д) Франц Міклошич. 
 

69. Назвіть прізвище відомого французського лінгвіста, автора 
праці «Manuel du vieux slave» (1948, в російському перекладі 
«Руководство по старославянскому языку», 1952): 

а) Вацлав Вондрак; 
б) Антуан Мейє; 
в) Ніколаус Ван-Вейк; 
г) Андре Вайан; 
д) Франц Міклошич. 
 

70. Назвіть прізвище відомого словенського лінгвіста, автора 
праць «Фонетика і морфологія старослов’янської мови» (1950), 
«Порівняльна граматика слов’янських мов» (1852–1874): 

а) Вацлав Вондрак; 
б) Антуан Мейє; 
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в) Ніколаус Ван-Вейк; 
г) Андре Вайан; 
д) Франц Міклошич. 
 

71. Назвіть теорії щодо походження слов’ян та первісного ареалу, 
на якому сформувалися слов’янські племена: 

а) міграційна теорія; 
б) автохтонна теорія; 
в) міграційна та автохтонна теорії; 
г) теорія «фюсей»; 
д) теорія «тесей». 
 

72. Автохтонна теорія походження слов’ян та первісного ареалу, 
на якому сформувалися слов’янські племена, містить інформацію про: 

а) прихід слов’янських племен на Дунай з Азії і пізніше розселення 
їх по теріторії Європи; 

б) споконвічність слов’ян на території Європи; 
в) споконвічність слов’ян на території Азії; 
г) прихід слов’янських племен з Африки і пізніше розселення їх по 

теріторії Європи. 
 

73. Міграційна теорія походження слов’ян та первісного ареалу, 
на якому сформувалися слов’янські племена, містить інформацію про: 

а) прихід слов’янських племен на Дунай з Азії і пізніше розселення 
їх по теріторії Європи; 

б) споконвічність слов’ян на території Європи; 
в) споконвічність слов’ян на території Азії; 
г) прихід слов’янських племен з Африки і пізніше розселення їх по 

теріторії Європи. 
 

74. До східнослов’янської групи мов належать: 
а) українська мова; 
б) російська мова; 
в) білоруська мова; 
г) старослов’янська мова; 
д) полабська мова. 
 

75. До західнослов’янської групи мов належать: 
а) словенська мова; 
б) чеська мова; 
в) кашубська мова; 
г) старослов’янська мова; 
д) польська мова. 
 

76. До південнослов’янської групи мов належать: 
а) македонська мова; 
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б) словацька мова; 
в) сербсько-хорватська мова; 
г) старослов’янська мова; 
д) болгарська мова. 
 

77. З типологічного боку всі слов’янські мови належать до 
синтетичних мов, за винятком однієї мови. Це: 

а) українська мова; 
б) польська мова; 
в) болгарська мова; 
г) російська мова; 
д) словенська мов. 
 

78. Відзначення 1100-річчя створення Кирилом та Мефодієм 
слов’янської писемності відбулося у: 

а) 1863 р.; 
б) 1963 р.; 
в) 1983 р.; 
г) 1993 р.; 
д) 2003 р. 
 

79. Коли відзначається День слов’янської писемності та 
культури?: 

а) 24 травня; 
б) 24 квітня; 
в) 9 травня; 
г) 21 лютого; 
д) 7 листопада. 
 

80. Назвіть авторів «Старослов’янсько-українського словника» 
(Львів : Свічадо, 2001): 

а) А. В. Майборода; 
б) О. I. Леута; 
в) Л. Белей; 
г) О. Белей; 
д) М. Ф. Станівський. 
 

81. Назвіть авторів популярних підручників «Старослов’янська 
мова» (українською мовою): 

а) А. В. Майборода; 
б) О. I. Леута; 
в) Г. О. Хабургаєв; 
г) О. М. Камчатнов; 
д) М. Ф. Станівський; 
е) Т. А. Iванова. 
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82. Назвіть авторів відомих підручників «Старослов’янська 
мова» (російською мовою): 

а) А. В. Майборода; 
б) О. I. Леута; 
в) Г. О. Хабургаєв; 
г) О. М. Камчатнов; 
д) М. Ф. Станівський; 
е) Т. А. Iванова. 
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ГРАФIКА. ДIАКРИТИЧНI ЗНАКИ,  
ЗВУКОВI ТА ЧИСЛОВІ ЗНАЧЕННЯ БУКВ 

 
1. Графіка – це: 
а) сукупність усіх засобів певної писемності, які використовуються 

для фіксації мовлення; 
б) система правил написання слів; 
в) теорія та практика укладання словників; 
г) словниковий склад мови; 
д) розділ мовознавства про співвідношення між графемами та 

фонемами. 
 

2. Азбука – це: 
а) те саме, що й алфавіт; 
б) сукупність букв, розташованих будь-яким чином; 
в) сукупність букв, розташованих у певному порядку; 
г) сукупність букв та діакритичних знаків; 
д) сукупність діакритичних знаків. 
 

3. Скільки азбук використовували у слов’янському світі?: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) 5. 
 

4. Слов’янська азбука мала назву: 
а) глаголиця; 
б) латиниця; 
в) кирилиця; 
г) візантійський унціал; 
д) грецьке письмо. 
 

5. Яка азбука з’явилася раніше?: 
а) глаголиця; 
б) кирилиця? 
 

6. Скільки літер мали кирилиця та глаголиця?: 
а) кирилиця мала 40 літер, глаголиця – 43; 
б) кирилиця мала 43 літери, глаголиця – 40; 
в) кирилиця мала 30 літер, глаголиця – 40; 
г) кирилиця мала 40 літер, глаголиця – 30; 
д) кирилиця мала 45 літер, глаголиця – 45? 
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7. Скільки літер було запозичено кириличною азбукою з 
грецького письма?: 

а) 16; 
б) 17; 
в) 18; 
г) 19; 
д) 24. 
 

8. Джерелом кириличного письма є: 
а) давньоєгипетське письмо; 
б) фінікійське письмо; 
в) грецьке письмо; 
г) візантійський унціал; 
д) латинське письмо. 
 

9. Назвіть найвірогіднішу теорію походження літер глаголиці: 
а) з кирилиці; 
б) із скандинавських рун; 
в) з сірійських алфавітів; 
г) з хазарського письма; 
д) теорія самобутності глаголиці; 
е) з візантійського скоропису; 
є) з албанського письма; 
ж) з іранського письма; 
з) з вірменського та грузинського алфавітів; 
и) з єврейського письма; 
і) з коптського письма. 
 

10. Назвіть загальноприйняту теорію щодо походження 
слов’янських азбук: 

а) глаголицю було створено шляхом видозмінення вже існуючої 
кирилиці, щоб зберегти слов’янське письмо в період жорстокого 
переслідування Римом та німецько-католицьким духовенством усього, що 
було пов’язане з грецькою церквою, з Візантією; 

б) Костянтин створив глаголицю, а кирилицю було створено його 
учнями найвірогідніше у східній Болгарії за правління царя Симеона; 

в) обидва алфавіти виникли одночасно; 
г) творцем кирилиці вважають Костянтина; 
д) кирилиця не була кимось спеціально створена, а сформувалася в 

процесі еволюції; 
е) обидві азбуки були створені Костянтином: кирилиця для 

македонських слов’ян, а глаголиця – для моравських. 
 

11. Назвіть факти на користь того, що глаголиця давніша за 
кирилицю: 
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а) головні глаголичні пам’ятки пов’язані з Моравією та Паннонією 
(де почали свою діяльність Костянтин і Мефодій), у них зустрічається 
багато моравізмів; 

б) мова глаголичних пам’яток більш архаїчна порівняно з 
кириличними пам’ятками; 

в) глаголиця менш досконала за своїм складом, ніж кирилиця; 
г) у глаголиці цифрове значення літер відповідає порядку алфавіту, у 

кирилиці ж цифрове значення мають лише знаки, запозичені з грецького 
письма; 

д) серед кириличних текстів зустрічаються палімпсести. 
 

12. Назвіть головні особливості глаголиці: 
а) форма літер була геометрично простою, чіткою і зручною для 

письма; 
б) форма літер насичена гачками, петлями, заокругленнями; 
в) форма літер була складною. 
 

13. Назвіть головні особливості кирилиці: 
а) форма літер була геометрично простою, чіткою і зручною для 

письма; 
б) форма літер насичена гачками, петлями, заокругленнями; 
в) форма літер була складною. 
 

14. Назвіть спільні риси глаголиці і кирилиці: 
а) форма літер була геометрично простою, чіткою і зручною для 

письма; 
б) форма літер насичена гачками, петлями, заокругленнями; 
в) форма літер була складною; 
г) літери мали абсолютно однакову назву; 
д) літери мали майже однаковий порядок розміщення; 
е) літери дуже різнилися формою. 
 

15. Рукопис, написаний кирилицею на місці глаголичних знаків, 
а не навпаки, називається: 

а) палімпсестом; 
б) перекладом; 
в) готичним мінускулом; 
г) биркою; 
д) зарубкою. 
 

16. Найдостовірнішою і найобґрунтовнішою теорією щодо 
встановлення мовного ґрунту старослов янської мови є теорія: 

а) сербська (Й. Добровський, С. Кульбакін); 
б) паннонська (В. Копітар, П. Шафарик); 
в) моравська (К. Калайдович, Є. Голубинський); 
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г) руська (I. Огієнко); 
д) болгарська (О. Востоков). 
 

17. Назвіть кириличні пам’ятки старослов’янської писемності: 
а) Савина книга; 
б) Супральський рукопис; 
в) Зографське євангеліє; 
г) Київські листки; 
д) Маріїнське євангеліє; 
е) Збірник Клоца; 
ж) Синайський псалтир; 
з) Фрейзінгенські, або Мюнхенські, уривки. 
 

18. Назвіть глаголичні пам’ятки старослов’янської писемності: 
а) Савина книга; 
б) Супральский рукопис; 
в) Зографське євангеліє; 
г) Київські листки; 
д) Маріїнське євангеліє; 
е) Збірник Клоца; 
ж) Синайський псалтир; 
з) Фрейзінгенські, або Мюнхенські, уривки. 
 

19. Назвіть єдину старослов’янську пам’ятку, написану 
латинськими літерами: 

а) Савина книга; 
б) Супральский рукопис; 
в) Зографське євангеліє; 
г) Київські листки; 
д) Маріїнське євангеліє; 
е) Збірник Клоца; 
ж) Синайський псалтир; 
з) Фрейзінгенські, або Мюнхенські, уривки. 
 

20. Євангеліє – це: 
а) книга, яка містить оповідання про життя та вчення Iсуса Христа; 
б) книга, яка містить псалми во славу Бога; 
в) книга, яка містить діяння та послання апостолів – учнів Iсуса 

Христа; 
г) книга для церковного читання на всі дні місяця; 
д) книга, яка містить молитви і треби, церковні служби на різні 

випадки життя. 
 

21. Требник – це: 
а) книга, яка містить оповідання про життя та вчення Iсуса Христа; 
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б) книга, яка містить псалми во славу Бога; 
в) книга, яка містить діяння та послання апостолів – учнів Iсуса 

Христа; 
г) книга для церковного читання на всі дні місяця; 
д) книга, яка містить молитви і треби, церковні служби на різні 

випадки життя. 
 

22. Апостол – це: 
а) книга, яка містить оповідання про життя та вчення Iсуса Христа; 
б) книга, яка містить псалми во славу Бога; 
в) книга, яка містить діяння та послання апостолів – учнів Iсуса 

Христа; 
г) книга для церковного читання на всі дні місяця; 
д) книга, яка містить молитви і треби, церковні служби на різні 

випадки життя. 
 

23. Псалтир – це: 
а) книга, яка містить оповідання про життя та вчення Iсуса Христа; 
б) книга, яка містить псалми во славу Бога; 
в) книга, яка містить діяння та послання апостолів – учнів Iсуса 

Христа; 
г) книга для церковного читання на всі дні місяця; 
д) книга, яка містить молитви і треби, церковні служби на різні 

випадки життя. 
 

24. Мінея – це: 
а) книга, яка містить оповідання про життя та вчення Iсуса Христа; 
б) книга, яка містить псалми во славу Бога; 
в) книга, яка містить діяння та послання апостолів – учнів Iсуса 

Христа; 
г) книга для церковного читання на всі дні місяця; 
д) книга, яка містить молитви і треби, церковні служби на різні 

випадки життя. 
 

25. Назва «Маріїнське євангеліе» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

26. Назва «Празькi листки»»»»» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
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г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

27. Назва «Збiрник Клоца» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

28. Назва «Листки Ундольського» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

29. Назва «Савина книга» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

30. Назва «Остромирове евангелiе» утворена на підставі: 
а) назви місця, де знайдено пам’ятку; 
б) прізвища особи, яка віднайшла пам’ятку; 
в) прізвища особи, яка була власником пам’ятки; 
г) імені писаря, який писав пам’ятку; 
д) імені особи, для якої написано пам’ятку. 
 

31. Про яку пам’ятку говориться в тексті? 
Пам’ятка одержала свою назву від назви монастиря на Афоні, де 

вона довгий час зберігалася. Це неповний рукопис на 304 пергаментних 
аркушах. Відкрив пам’ятку у 1845 р. В. Григорович. У 1860 р. пам’ятку 
подарували Олександру II, який передав її Публічній бібліотеці Санкт-
Петербурга, де вона й понині зберігається (бібліотека ім. М. Салтикова-
Щедріна). Це: 

а) Супральський рукопис; 
б) Зографське євангеліє; 
в) Маріїнське євангеліє; 
г) Остромирове євангеліє; 
д) Синайський псалтир. 
 

32. Про яку пам’ятку зазначено в тексті? 
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Рукопис на 177 аркушах, який зберігається у монастирі св. 
Катерини на горі … в Аравії. Знайдений П. Успенським у 1850 р. Найкраще 
видання здійснив С. Сєвер’янов у 1922 р. у Петербурзі. Вчені припускають, 
що пам’ятку написано в ХI ст. в Македонії. Це: 

а) Супральський рукопис; 
б) Зографське євангеліє; 
в) Маріїнське євангеліє; 
г) Остромирове євангеліє; 
д) Синайський псалтир. 
 

33. Про яку пам’ятку зазначено в тексті? 
Пам’ятка ХI ст. болгарського походження, за своїм складом 

березнева мінея, тобто книга церковних читань на всі дні березня – житія 
святих, легенди, проповіді Iоанна Златоуста та ін. Її складають 280 
аркушів, об’єднаних у три частини. Було знайдено в 1823 р. проф. 
Віленського університету М. Бобровським. Це: 

а) Супральський рукопис; 
б) Зографське євангеліє; 
в) Маріїнське євангеліє; 
г) Остромирове євангеліє; 
д) Синайський псалтир. 
 

34. Про яку пам’ятку зазначено в тексті? 
Найдавніша східнослов’янська датована пам’ятка, написана в 1056–

1057 рр. руським дияконом Григорієм для новгородського посадника … . 
Вона складається з 294 аркушів, має чудове оформлення. Зберігалася у 
Новгороді, потім у Москві, а з 1720 р. у Петербурзі. Вперше опублікована 
О. Востоковим у 1843 р. Фіксує фонетичні особливості та лексичний 
склад давньоруської мови і тому є цінним свідченням тогочасного стану 
мови східних слов’ян. Це: 

а) Супральський рукопис; 
б) Зографське євангеліє; 
в) Маріїнське євангеліє; 
г) Остромирове євангеліє; 
д) Синайський псалтир. 
 

35. Про яку пам’ятку зазначено в тексті? 
Назва походить від назви монастиря на Афоні, де ця пам’ятка 

зберігалася і була відкрита В. Григоровичем 1845 р. Пам’ятку написано в 
ХI ст. найвірогідніше у Македонії. Складається з 173 пергаментних 
аркушів, у пам’ятці відсутні початок, частина середини і кінець. Зараз 
вона зберігається у Державній бібліотеці у Москві. Видав її В. Ягич у 
1883 р. у Петербурзі. Це: 

а) Супральський рукопис; 
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б) Зографське євангеліє; 
в) Маріїнське євангеліє; 
г) Остромирове євангеліє; 
д) Синайський псалтир. 
 

36. Назвіть особливості функціонування кириличної та 
глаголичної азбук: 

а) досить широко використовували систему діакритичних знаків, 
запозичених з грецької мови; 

б) досить широко використовували систему діакритичних знаків, 
запозичених з латинської мови; 

в) не використовували систему діакритичних знаків; 
г) поступово вживання діакритичних знаків обмежують, бо ці знаки 

не дістають живого підтвердження у старослов’янській мові, а вживаються 
лише за традицією; 

д) поступово вживання діакритичних знаків поширють. 
 

37. Термін «діакритичний» перекладається як: 
а) подібний; 
б) об’єднаний; 
в) роз’єднаний; 
г) розпарований; 
д) розрізнювальний. 
 

38. Назвіть інші назви терміна «діакритичний»: 
а) діакритика; 
б) діерема; 
в) диференціальний знак; 
г) віртуальний знак; 
д) надрядковий знак. 
 

39. Діакритичний знак – це: 
а) знак лінійного письма; 
б) ритмомелодійна особливість даної мови; 
в) умовне зображення або малюнок; 
г) значок над буквою, що вказує на різницю у вимові звука, 

переданого такою ж буквою, але без цього значка; 
д) німа буква, яка використовується в даній системі правопису для 

позначення додаткової звукової характеристики. 
 

40. Найпоширенішими з діакритичних знаків у 
старослов’янській мові були: 

а) титло; 
б) паєрик; 
в) камора; 
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г) духи; 
д) придихи. 
 

41. Назвіть знак, який дуже рідко, непослідовно, переважно за 
грецькою традицією, ставлять над буквами на позначення голосних: 

а) титло; 
б) паєрик; 
в) камора; 
г) духи; 
д) придихи. 
 

42. Назвіть діакритичні знаки, які мали кілька варіантів 
написання: 

а) титло; 
б) паєрик; 
в) камора; 
г) духи; 
д) придихи. 
 

43. Назвіть знак, який мав вигляд апострофа, скісної риски чи 
маленького півкола: 

а) титло; 
б) паєрик; 
в) камора; 
г) духи; 
д) придихи. 
 

44. Термін єртиця – це синонім слова: 
а) титло; 
б) паєрик; 
в) камора; 
г) духи; 
д) придихи. 
 

45. Титло – це: 
а) найчастіше вживаний надрядковий знак при пропусках букв, 

складу або кількох складів; 
б) знак, який мав спочатку форму півкола ), а десь з кінця ХIII ст. 

форму апострофа ’, вживався на місці пропущених на письмі ъ, ь; 
в) знак, який мав форму маленького півкола ˆ і вживався біля букв 

(або над ними), що позначали м’які або пом’якшені приголосні; 
г) буква, яка утворилася завдяки поєднанню елементів двох букв. 
 

46. Виберіть правильне написання скорочення б ̃ъ: 
а) бога; 
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б) богъ; 
в) благъ; 
г) богородица; 
д) благословити. 
 

47. Виберіть правильне написання скорочення гд̃ь: 
а) господа; 
б) господь; 
в) гласъ; 
г) господинъ; 
д) господьнь. 
 

48. Виберіть правильне написання скорочення м ̃ь: 
а) мhс#ць; 
б) м@жь; 
в) милость; 
г) матерьнь; 
д) м@читель. 
 

49. Виберіть правильне скорочення слова троица: 
а) тл̃о; 
б) тр̃ц; 
в) тро ̃ц; 
г) тк̃о; 
д) три ̃ст-ъ. 
 

50. Виберіть правильне скорочення слова мhс#ць: 
а) мс̃ць; 
б) мц̃ь; 
в) мк ̃ъ; 
г) мч ̃н-ъ; 
д) мч ̃к-ъ. 
 

51. Виберіть правильне скорочення слова ангелъ: 
а) агл ̃ъ; 
б) ал̃ъ; 
в) апо ̃лъ; 
г) агг̃еъ; 
д) ал̃л. 
 

52. За допомогою діакритичного знаку титло при написанні 
скорочувалися: 

а) широковживані слова; 
б) обмежені у використанні слова; 
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в) найчастіше релігійні терміни, які легко могли зрозуміти читачі. 
 

53. За допомогою діакритичного знаку титло при написанні 
скороченню не підлягали: 

а) тільки початок слова; 
б) тільки кінець слова; 
в) початок і кінець слова. 
 

54. Паєрик – це: 
а) найчастіше вживаний надрядковий знак при пропусках букв, 

складу або кількох складів; 
б) знак, який мав спочатку форму півкола ), а десь з кінця ХIII ст. 

форму апострофа ’, вживався на місці пропущених на письмі ъ, ь; 
в) знак, який мав форму маленького півкола ˆ і вживався біля букв 

(або над ними), що позначали м’які або пом’якшені приголосні; 
г) буква, яка утворилася завдяки поєднанню елементів двох букв. 
 

55. Камора – це: 
а) найчастіше вживаний надрядковий знак при пропусках букв, 

складу або кількох складів; 
б) знак, який мав спочатку фор̣̣му півкола ), а десь з кінця ХIII ст. 

форму апострофа ’, вживався на місці пропущених на письмі ъ, ь; 
в) знак, який мав форму маленького півкола ˆ і вживався біля букв 

(або над ними), що позначали м’які або пом’якшені приголосні; 
г) буква, яка утворилася завдяки поєднанню елементів двох букв. 
 

56. Назвіть рядок, у якому вміщено букви азъ, глаголи, живhте, 
ижеи, како, онъ: 

а) а, г, ж, и, н, оу; 
б) а, г, ж, и, н, о; 
в) а, г, ж, и, к, оу; 
г) а, г, ж, и, м, о; 
д) а, г, ж, и, к, о. 
 

57. Назвіть рядок, у якому вміщено букви боукr, добро, есть, 
покои, рьци, ерь: 

а) б, д, е, п, т, ь; 
б) б, д, е, п, т, ь; 
в) б, д, е, п, с, ъ; 
г) б, д, е, п, р, ъ; 
д) б, д, е, п, р, ь. 
 

58. Назвіть рядок, у якому вміщено букви слово, тврьдо, оукъ, 
отъ, еръ, ерr: 

а) с, т, оу, ^, ь, r; 
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б) с, т, оу, U, ъ, r; 
в) с, т, оу, K, ъ, r. 
г) с, т, оу, }, ъ, r. 
д) с, т, оу, ^, ъ, r. 
 

59. Назвіть рядок, у якому вміщено букви шта, "ть, кси, пси,  
fита, ижица: 

а) m, h, K, f, j, v; 
б) m, h, K, j, f, v; 
в) m, f, h, K, j, v; 
г) m, h, v, K, j, f; 
д) m, h, K, j, f, v. 
 
60. Лігатура – це: 

а) найчастіше вживаний надрядковий знак при пропусках букв, 
складу або кількох складів; 

б) знак, який мав спочатку форму півкола ), а десь з кінця ХIII ст. 
форму апострофа ’, вживався на місці пропущених на письмі ъ, ь; 

в) знак, який мав форму маленького півкола ˆ і вживався біля букв 
(або над ними), що позначали м’які або пом’якшені приголосні; 

г) буква, яка утворилася завдяки поєднанню елементів двох букв. 
 

61. Назвіть рядок, у якому вміщено тільки лігатури: 
а) m, h, а, j, б; 
б) в, h, K, г, д; 
в) е, ж, f, З, и; 
г) >, к, л, м, о; 
д) r, ", m, ~, \. 
 

62. Назвіть рядок, у якому вміщено тільки лігатури: 
а) п, р, с, т, оу; 
б) ф, х, ^, ц, ч; 
в) ш, ъ, r, ь, ю; 
г) >, q, ю, ", m; 
д) r, ", ~, \, v. 
 

63. Назвіть рядок, у якому вміщено тільки лігатури: 
а) r, ", ~, т, оу; 
б) оу, х, ^, @, #; 
в) h, ъ, r, ь, ю; 
г) м, q, ю, ж, ш; 
д) ", ~, \, >, оу. 
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64. Назвіть рядок, у якому вміщено слово з тих букв, назви яких 
наведено. 

Покои, онъ, добро, рьци, оукъ, глаголи, азъ: 
а) подвигъ («зусилля; прагнення; старання; боротьба; подвиг»); 
б) подаяти («подавати; давати; давати милостиню; надавати»); 
в) подругъ («друг; компаньйон; товариш; ближній»); 
г) подруга («подруга»); 
д) подлъгъ («вздовж»). 
 

65. Назвіть рядок, у якому вміщено слово з тих букв, назви яких 
наведено. 

Мrслите, есть, добро, еръ: 
а) мечь («меч»); 
б) магъ («чарівник; ворожбит»); 
в) малъ («малий»); 
г) медъ («мед (бджолиний); мед (напій)»); 
д) мhхъ («мішок; бурдюк»). 
 

66. Назвіть рядок, у якому вміщено слово з тих букв, назви яких 
наведено. 

Онъ, боукr, рьци, юс великий, чрьвь, ижеи, тврьдо, ижеи: 
а) обрhзати («обрізати»); 
б) обрhтати («знаходити; відшукувати; виявляти; з’являтися; 

досягати; потрапляти»); 
в) обр@гати («хулити; блюзнити»); 
г) обр@чити («пообіцяти; заручитися; прийняти»); 
д) обоуздати («приборкати»). 
 

67. Назвіть рядок, у якому є букви, якими не могли починатися 
слова у старослов’янській мові: 

а) а, б, в; 
б) r, ъ, ь; 
в) г, д, е; 
г) с, т, п; 
д) к, л, р. 
 

68. Звук [u] за грецьким зразком на письмі передавався двома 
буквами: 

а) оу, рідше – лігатурою d; 
б) и, v (на початку слова або після приголосного), ³ чи  ¿; 
в) шт чи m; 
г) пс чи j; 
д) кс чи k. 
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69. Звук [і] на письмі передавався буквами: 
а) оу, рідше – лігатурою d; 
б) и, v (на початку слова або після приголосного), ³ чи  ¿; 
в) шт чи m; 
г) пс чи j; 
д) кс чи k. 
 

70. Звук [s't']  за грецьким зразком на письмі передавався 
буквами: 

а) оу, рідше – лігатурою d; 
б) и, v (на початку слова або після приголосного), ³ чи  ¿; 
в) шт чи m; 
г) пс чи j; 
д) кс чи k. 
 

71. Звук [ps] на письмі передавався буквами: 
а) оу, рідше – лігатурою d; 
б) и, v (на початку слова або після приголосного), ³ чи  ¿; 
в) шт чи m; 
г) пс чи j; 
д) кс чи k. 
 

72. Звук [ks] на письмі передавався буквами: 
а) оу, рідше – лігатурою d; 
б) и, v (на початку слова або після приголосного), ³ чи  ¿; 
в) шт чи m; 
г) пс чи j; 
д) кс чи k. 
 

73. Буква h позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

74. Буква # позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
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д) [ję], [’ę]; 
е) [jợ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

75. Буква @ позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

76. Буква q позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

77. Буква > позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

78. Буква \ позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

79. Буква " позначає звук: 
а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [Q]; 
г) [u]; 
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д) [ję], [’ę]; 
е) [jQ], [’Q]; 
ж) [ja], [’a]. 
 

80. Слов’яни мали досить розвинену систему лічби, при цьому: 
а) не користувалися тільки арабськими цифрами; 
б) не користувалися тільки римськими цифрами; 
в) не користувалися ні арабськими, ні римськими цифрами; 
г) для позначення чисел за візантійською традицією 

використовували літери кириличного і глаголичного алфавітів. 
 

81. При вживанні букв у значенні цифр вживалися такі графічні 
знаки: 

а) над буквою ставився знак титло; 
б) з обох боків букви писалися крапки; 
в) зліва від букви ставилася крапка; 
г) справа від букви ставилася крапка; 
д) над буквою ставився знак титло, а з обох боків (рідше з одного 

боку) букви писалися крапки. 
 

82. Назвіть рядок, у якому правильно вказано значення чисел 5, 
12, 34, 678, 1900 буквами кирилиці: 

а)·е ̃, ·ві̃, ·лд ̃, ·хои ̃, ·ат ̃; 
б) е ̃, ·ві̃, ·лд ̃,  ·хп ̃и, ·ас ̃; 
в) е ̃, ·ві̃, ·лд ̃,  ·хо ̃и, ·ац ̃; 
г) е ̃, ·ві̃, ·лд ̃,  ·ро ̃и, ·ац ̃; 
д) е ̃, ·ві̃, ·лд ̃,  ·хо ̃и, ·ац ̃. 
 

83. Роки у слов’ян рахують за: 
а) єврейським літочисленням від створення світу (4004 до н. е.); 
б) візантійським літочисленням від створення світу (5508 до н. е.); 
в) самарійським літочисленням від створення світу (4700 до н. е.); 
г) антіокійським літочисленням від створення світу (5969 до н. е.); 
д) юліанським календарем. 
 

84. Рік у слов’ян починався: 
а) 1 березня; 
б) 1 січня; 
в) 1 вересня; 
г) 1 квітня; 
д) коли випадав перший сніг. 
 

85. Для з’ясування реального часу, зазначеного у пам’ятці 
старослов’янської писемності, треба від числа, зафіксованого у 
пам’ятці, відняти число: 

а) 4004; 
б) 5508; 
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в) 4700; 
г) 5969; 
д) 7512. 
 

86. Які розділові знаки використовувалися у старослов’янських 
рукописах?: 

а) крапка (нижня, середня і верхня); 
б) різні сполучення крапок і рисок (у кінці розділів, уривків книги); 
в) знак оклику; 
г) крапка з комою; 
д) знак питання. 
 

87. Назвіть пунктуаційні особливості старослов’янських 
рукописів: 

а) система розділових знаків була дуже простою; 
б) система розділових знаків була дуже складною; 
в) найдавніші старослов’янські рукописи написані без інтервалів між 

словами; 
г) найдавніші старослов’янські рукописи написані з інтервалами між 

словами; 
д) найуживанішим розділовим знаком була крапка. 
 

88. Який із розділових знаків мав значення знака питання: 
а) крапка; 
б) крапка з комою; 
в) верхня крапка; 
г) середня крапка; 
д) сполучення крапок. 
 

89. Iсторико-філологічна наука, яка вивчає створення і розвиток 
письма та досліджує старовинні тексти, називається: 

а) археологією; 
б) діалектологією; 
в) лінгвістичною географією; 
г) палеографією; 
д) лексикографією. 
 

90. Заставка – це: 
а) теляча шкіра, оброблена так, що перетворювалася на тонкий 

матеріал, придатний для письма; 
б) інструмент, який при натискуванні робив лінії зразу на кількох 

сторінках пергаменту; 
в) окремі літери, розмальовані певним орнаментом; 
г) малюнки, які інколи вставляли в текст рукопису. 
 

91. Пергамент – це: 
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а) теляча шкіра, оброблена так, що перетворювалася на тонкий 
матеріал, придатний для письма; 

б) інструмент, який при натискуванні робив лінії зразу на кількох 
сторінках пергаменту; 

в) окремі літери, розмальовані певним орнаментом; 
г) малюнки, які інколи вставляли в текст рукопису. 
 

92. У найдавніших східнослов’янських пам’ятках пергамент 
називався: 

а) хартия; 
б) пергаментъ; 
в) мhхъ; 
г) телятина; 
д) кожа. 
 

93. У творах високого стилю замість слова пергамент 
вживається слово: 

а) хартия; 
б) пергаментъ; 
в) мhхъ; 
г) телятина; 
д) кожа. 
 

94. Мініатюри – це: 
а) теляча шкіра, оброблена так, що перетворювалася на тонкий 

матеріал, придатний для письма; 
б) інструмент, який при натискуванні робив лінії зразу на кількох 

сторінках пергаменту; 
в) окремі літери, розмальовані певним орнаментом; 
г) малюнки, які інколи вставляли в текст рукопису. 
 

95. Хараксало – це: 
а) теляча шкіра, оброблена так, що перетворювалася на тонкий 

матеріал, придатний для письма; 
б) інструмент, який при натискуванні робив лінії зразу на кількох 

сторінках пергаменту; 
в) окремі літери, розмальовані певним орнаментом; 
г) малюнки, які інколи вставляли в текст рукопису. 
 

96. Для уставу як одного зі способів письма характерне: 
а) чітке каліграфічне накреслення літер, кожна з яких мала бути 

виписана окремо, розташована майже перпендикулярно до рядка і мати 
форми, близькі до геометричних; 

б) нечітке накреслення літер; 
в) насиченість гачками, петлями, заокругленнями, деякими 

декоративними елементами.  
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ФОНЕТИКА 
 

Звукова система старослов’янської мови 2-ї половини IХ ст. 
Структура складу 

 
1. Для звукової системи старослов’янської мови характерні такі 

риси: 
а) діяв закон відкритого складу; 
б) діяв закон закритого складу; 
в) розташування складів за принципом висхідної звучності; 
г) слова могли починатися з будь-якого голосного звука; 
д) склад утворюють і сонорні приголосні. 
 

2. Скільки звуків об’єднувала система вокалізму 
старослов’янської мови? 

а) 6; 
б) 7; 
в) 8; 
г) 9; 
д) 10; 
е) 11. 
 

3. Назвіть ознаки, за якими класифікують голосні 
старослов’янської мови: 

а) за кількістю звуків; 
б) за місцем артикуляції; 
в) за можливістю мати дублети; 
г) за ступенем підняття спинки язика; 
д) за здатністю виражати певне число; 
е) за участю м’якого піднебіння; 
є) за тривалістю; 
ж) за участю губ. 
 

4. За місцем артикуляції звуки поділяють на голосні: 
а) переднього, середнього та заднього ряду; 
б) високого, середнього та низького піднесення; 
в) носові та ротові; 
г) повного та неповного творення; 
д) лабіалізовані та нелабіалізовані. 
 

5. За участю м’якого піднебіння звуки поділяють на голосні: 
а) переднього, середнього та заднього ряду; 
б) високого, середнього та низького піднесення; 
в) носові та ротові; 
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г) повного та неповного творення; 
д) лабіалізовані та нелабіалізовані. 
 

6. За ступенем підняття звуки поділяють на голосні: 
а) переднього, середнього та заднього ряду; 
б) високого, середнього та низького піднесення; 
в) носові та ротові; 
г) повного та неповного творення; 
д) лабіалізовані та нелабіалізовані. 
 

7. За тривалістю звуки поділяють на голосні: 
а) переднього, середнього та заднього ряду; 
б) високого, середнього та низького піднесення; 
в) носові та ротові; 
г) повного та неповного творення; 
д) лабіалізовані та нелабіалізовані. 
 

8. За участю губ звуки поділяють на голосні: 
а) переднього, середнього та заднього ряду; 
б) високого, середнього та низького піднесення; 
в) носові та ротові; 
г) повного та неповного творення; 
д) лабіалізовані та нелабіалізовані. 
 

9. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних переднього ряду: 

а) r, q, tb```#, bи$; 
б) и, ь, #, е, h; 
в) q, о, ъ, @, a; 
г) и, ъ, @, h, е. 
 

10. Назвіть рядок, у якому звуки-відповідники поданих букв є 
голосними середнього ряду: 

а) r; 
б) a; 
в) и; 
г) >. 
 

11. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних заднього ряду: 

а) r, q, tb```#, bи$; 
б) и, ь, #, е, h; 
в) q, о, ъ, @, a; 
г) и, ъ, @, h, е. 
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12. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні тільки 
переднього ряду: 

а) îñ@æäåíè~, ïðháèòè, ìüñòèòåлü; 
б) мhзиньць, ништета, пролити~; 
в) ïлåøòå, лþáèòè, êлåâåòüíèêú; 
г) áåñòüлhíè~, ñâ#òèòåлü, ì#òåæü. 
 

13. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні середнього 
ряду: 

а) благоиспûтани~, гръдûни; 
б) äûõàíè~, àmåðú, âлàäû÷èöà; 
в) àêàфèñò, âúçáûñòðèòè, äûìú; 
г) áîóêû, êîæèíà, áåçì@æüíü. 
 

14. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні заднього ряду: 
а) åâàíгåлèñòà, æðhá#, çâîíú; 
б) äåлî, åðåòèêú, çàïå÷àòüлhòè; 
в) åkàðõú, êл#òâà, ïðè>òè~; 
г) изгûбн@ти, кобûла, рhчь. 
 

15. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних високого піднесення: 

а) h, r, a; 
б) ь, #, е, о, ъ, @; 
в) и, r, q; 
г) h, a. 
 

16. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних середнього піднесення: 

а) h, r, a; 
б) ь, #, е, о, ъ, @; 
в) и, r, q; 
г) h, a. 
 

17. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних низького піднесення: 

а) h, r, a; 
б) ь, #, е, о, ъ, @; 
в) и, r, q; 
г) h, a. 
 

18. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні високого 
піднесення: 

а) >çûêú, õîóлèòè, îóòàèòè; 
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б) ÿðîñòü, ÷åòrðå, îóíûлú; 
в) öâèлèòè, õîøò@, ò#æüêî; 
г) шоумъ, финикъ, амвонъ. 
 

19. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні середнього 
піднесення: 

а) тhм#, сûпати, рhшити; 
б) тръsати, с@сhда, плюшти; 
в) @гль, с@противьникъ, расп#ти; 
г) сvнагогъ, рhзати, пьшеница. 
 

20. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є голосні низького 
піднесення: 

а) п@тьшьстви~, ратаи, от#жати; 
б) очиштати, рhдъко, поуштати; 
в) оцhждати, нûнh, м@чити; 
г) риза, нhкто, мьсть. 
 

21. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв є 
ротовими голосними: 

а) и, h, е, ь, #, r, q, о, ъ, a; 
б) @, #, q, h, r; 
в) bbи, h, e, ь, r, q, o, ъ, a; 
г) и, h, e, @, r, q, ъ, a. 
 

22. Назвіть рядок, у якому звуки-відповідники поданих букв є 
носовими голосними: 

а) #, q;          
б) #, @;          
в) r, q, @;            
г) #, @, q. 
 

23. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є носові голосні: 
а) чел#дь, оусъпени~, т@ча; 
б) цhлом@дри~, сътьнъ; 
в) wсмь, цhлъ, m#дьно; 
г) ÷#äî, @òðîáà, ñúòîðèöå\. 
 

24. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є ротові голосні: 
а) рюти, сът#жати, п@чина; 
б) п#та, стисн@ти, распьненъ; 
в) сътваряти, рhза, пhни~; 
г) раслоушати, съсhкати, отътр#сти. 
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25. Фонетичне значення юсів відкрив: 
а) О. Х. Востоков; 
б) Ф. I. Буслаєв; 
в) О. О. Шахматов; 
г) М. О. Ломоносов. 
 

26. Графічне написання юса великого та юса малого вчені 
пояснюють як лігатуру: 

а) о+н, у+н; 
б) о+н, е+н; 
в) у+м, е+м; 
г) а+н, о+н. 
 

27. Звук, якому на письмі відповідає буква #, утворився із 
звукосполучення: 

а) е + н, е + м; 
б) ь + н, ь +м; 
в) о + н, о + м; 
г) ъ + н, ъ + м. 
 

28. Звук, якому на письмі відповідає буква @, утворився із 
звукосполучення: 

а) е + н, е + м; 
б) ь + н, ь +м; 
в) о + н, о + м; 
г) ъ + н, ъ + м. 
 

29. Назвіть рядок, у якому в усіх словах одній букві відповідає 
два звуки: 

а) âîèíà, ~çåðî, þòðüíèè; 
б) >äðî, õîóлà, måäðú; 
в) ~лåíü, öâhòú, îóáîгú; 
г) øèÿ, âлàñhíèöà, ÷#ñòü. 
 

30. Якою лігатурою передавався голосний [о] носовий після 
пом’якшення? 

а) >;                
б) ю;               
в) ";             
г) \. 
 

31. Якою лігатурою передавався голосний [е] носовий після 
пом’якшення? 

а) >;               
б) ю;              
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в) ю;              
г) \. 
 

32. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є буква «юс малий 
йотований»: 

а) бем@жьнъ, анатdема, бъши\; 
б) аполони>, >зûчьница, новû>; 
в) аmеръ, бесъч#дьнъ, мhс#ць; 
г) аfинhн, бл@дьнъ, нов@\. 
 

33. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є буква «юс великий 
йотований»: 

а) >тьникъ, ядьца, ч#шта; 
б) jалъмъ, ~динакъ, цвhти~; 
в) син\\, ходата\, то\; 
г) @родивъ, ютро, явля\. 
 

34. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних повного творення: 

а) е, @, #, h, q, to, a та è, r (позиційно); 
б) е, #, @, h, q, о, a, и, r; 
в) ъ, ь та и, r (позиційно); 
г) е, #, ь, h, q, о, a, ъ, и, r. 
 

35. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до голосних неповного творення: 

а) е, @, #, h, q, to, a та è, r (позиційно); 
б) е, #, @, h, q, о, a, и, r; 
в) ъ, ь та и, r (позиційно); 
г) е, #, ь, h, q, о, a, ъ, и, r. 
 

36. Зредуковані голосні ніколи не вживалися: 
а) у кінці слова; 
б) після приголосних; 
в) у середині слова; 
г) на початку слова. 
 

37. Назвіть рядок, у якому всі звуки-відповідники поданих букв 
належать до лабіалізованих голосних: 

а) ъ, о, q, @; 
б) о, q, @; 
в) @, #, ъ, q; 
г) ь, ъ, @, #. 
 

38. У якому слові є буква «юс малий»? 
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а) аби~; 
б) врhдъ; 
в) закл#ти; 
г) мит@сь. 
 

39. У якому слові є буква «єр»? 
а) милъ; 
б) олhи; 
в) плишть; 
г) послh. 
 

40. Назвіть звук, який відповідає букві @: 
а) [ъ]; 
б) [и]; 
в) [ę]; 
г) [Q]. 
 

41. Назвіть звук, який  відповідає букві #: 
а) [ь]; 
б) [ę]; 
в) [а]; 
г) [Q]. 
 

42. У якому слові є буква «юс великий»? 
а) дhвица; 
б) кр@гъ; 
в) напр#шти; 
г) смокr. 
 

43. У якому слові чотири букви? 
а) вhжда; 
б) оутро; 
в) ~mе; 
г) ~моу. 
 

44. У якому слові три букви? 
а) ижде; 
б) оувr; 
в) тоу; 
г) ~ю. 
 

45. У якому слові кількість букв і звуків не збігається? 
а) гоудити; 
б) гръдъ; 
в) зълъ; 
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г) плаmаница. 
 

46. У якому слові однакова кількість букв і звуків? 
а) рhпии; 
б) съл\; 
в) ръжда; 
г) кръмл". 
 

47. Яке слово має букву, що позначає звук [ě]? 
а) ~же; 
б) "вh; 
в) ~леhи; 
г) hко. 
 

48. Яке слово має букву, що позначає звук [Q]? 
а) земл\; 
б) отроч#; 
в) нелhпъ; 
г) по\. 
 

49. Яке слово має букву, що позначає надкороткий звук [о]? 
а) пакr; 
б) гръло; 
в) голhмо; 
г) онде. 
 

50. Яке слово має букву, що позначає звук [ę]? 
а) хот#mааго; 
б) зми>; 
в) б@детъ; 
г) шьдъ. 
 

51. Яке слово має букву, що позначає надкороткий звук [е]? 
а) възли"; 
б) мирh; 
в) дьни; 
г) неда. 
 

52. Яке слово має букву, що позначає надкороткий звук [ў]? 
а) пламr; 
б) прьстъ; 
в) нареченrи; 
г) разоуми~. 
 

53. Яке слово має букву, що позначає надкороткий звук [ǐ]? 
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а) синии; 
б) прьвъ; 
в) имhх@; 
г) добрh. 
 

54. Яке слово має букву, що позначає словосполучення [ja]? 
а) бhахъ; 
б) >дро; 
в) hmе; 
г) коупл". 
 

55. У якому слові буква «юс великий йотований» позначає один 
звук? 

а) вьсhко\; 
б) >зrкъ; 
в) трьпл\; 
г) земл>. 
 

56. У якому слові буква «ять» позначає два звуки? 
а) достоhние; 
б) обрhтаахъ; 
в) ~терh; 
г) свhшта. 
 

57. У якому випадку буква «іже» позначає два звуки? 
а) старhи; 
б) милъ; 
в) ² бrсть егда молhаше с# единъ (Зогр. єв.); 
г) Вълhзъ пак| въ корабль. ³де на онъ полъ (Зогр. єв.). 
 

58. У якому слові буква «юс малий йотований» позначає два 
звуки? 

а) вол>; 
б) стру>; 
в) сине\; 
г) ловл\. 
 

59. У якому слові буква «юс малий йотований» позначає один 
звук? 

а) вьс>; 
б) зна>; 
в) >зrкъ; 
г) зми>. 
 



 51 

60. У якому слові буква «юс великий йотований» позначає два 
звуки? 

а) вол\; 
б) глагол\шть; 
в) лади\; 
г) клон\. 
 

61. У якому слові три звуки? 
а) пи\; 
б) шта; 
в) ~н; 
г) оубо. 
 

62. У якому слові чотири звуки? 
а) тоуждь; 
б) оубои; 
в) абь~; 
г) аште. 
 

63. У якому слові п’ять звуків? 
а) тажде; 
б) влhшти; 
в) етеро; 
г) црькr. 
 

64. У якому слові шість звуків? 
а) рожденъ; 
б) оунии; 
в) гръсть; 
г) еоухи. 
 

65. У якому слові сім звуків? 
а) трьгоубь; 
б) съзажда; 
в) тръжиште; 
г) еноурь. 
 

66. У якому слові звуків менше, ніж букв? 
а) вражда; 
б) к\доу; 
в) мирьскr; 
г) млъчани~. 
 

67. У якому слові звуків більше, ніж букв? 
а) вражии; 
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б) боуря; 
в) обhма; 
г) моmи. 
 

68. У якому слові однакова кількість букв і звуків? 
а) дръжава; 
б) вожд@; 
в) лешти; 
г) млънии. 
 

69. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є редуковані звуки: 
а) îóñïhõú, íîârè, ïhòè~; 
б) ðîäèòåлü, î÷ðúíèòè, íèçüêî; 
в) ðàçäðîóøåíè~, ïðhñò@ïèòè, ìüñòü; 
г) òðîóäú, ðàçâhâàòè, ïîóñòríè. 
 

70. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є тільки один 
редукований звук: 

а) õðàáðú, îóìèлîñðüäèòè ñ#; 
б) ò#гàðü, ñh÷ü, ñîó~; 
в) ÷#ñòü, õлúìú, îóñòðî~íè~; 
г) òhлî, ñ@ïð@гú, ðîäüñòâè~. 
 

71. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є два редуковані звуки: 
а) ÷eòâðüòú, òîóðú, ñлúíüöå; 
б) öhлú, òðúñòü, ìüíhíè~; 
в) õлàäüíú, îóìðüòâè~, òðúгú; 
г) øüïúòàòí, îóìúíîæåíè~, îóáè~íè~. 
 

72. Назвіть слово, у якому є три редуковані звуки: 
а) áåçúгîäüñòâè~; 
б) áåçúäàðüñòâüíú; 
в) áл@äüíèêú; 
г) áhлîðèçüöü; 
д) âлú÷üöü. 
 

73. Назвіть слово, у якому є нелабіалізований голосний заднього 
ряду низького піднесення: 

а) ìüгíîâåíè~;       
б) áл@äú;          
в) áåñðàìè~;         
г) èþähè. 
 

74. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є лабіалізований 
голосний заднього ряду середнього піднесення: 
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а) àгí#, áåñïðhñòàíè, глàгîлú; 
б) áàòîгú, âðà÷üáüíî, гíîèòè; 
в)  âúáðåñòè, âàðúâàðú, çàìrñлú; 
г)  âúí@òðü, л@гú, ì@äðèòè. 
 

75. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є нелабіалізований 
голосний переднього ряду низького піднесення: 

а) ìhðèлî, îáðhçàòè, ïлhíú 
б) íàíåñòè, îäåæäà, ïåäàгîгú; 
в) íàïлúíèòè, îæåíèòè, ïîâèíüíú; 
г) ïîòð#ñàòè, ðàñï#òè~, ñâ#òèòåлü. 
 

76. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є носовий голосний 
переднього ряду: 

а) ñâ#øòåíú, ò#гîñòü, îóâ#äàòè; 
б) ñê@äüíî, òð@áèòè, õ@ïàòè; 
в) ñòðhлà, òðháà,  îóáhäèòè; 
г) òîóïàíü, îóêîðèçíà, mèòú. 
 

77. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є носовий голосний 
заднього ряду: 

а) õròðüöü, òrлú, ñ@ñhär; 
б) ÷#äüöå, õл#áú, îóâ#ñòè; 
в) wñìü, wлå, wñàííà; 
г) õ@äîæüíú, @òðîáà, õîð@гr. 
 

78. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є редукований голосний 
переднього ряду: 

а) ñhäåñú, ðhñíh, ïhøü; 
б) ñüðåáðüíú, ðàòüíèêú, ïèñàíè~; 
в) ñríîâú, ðèòîðú, ïüöüлú; 
г) ð@÷üíú, ïðhñò@ïüíèêú, î÷ðúíhòè. 
 

79. Назвіть слово, у якому є редукований голосний заднього 
ряду: 

а) ò@гà, ñûïàòè, ðhøåíèå; 
б) òhì#, ñúøüлüöü, ð@÷üêà; 
в) îóêðîïú, ñú÷#ñòüíú, ðúâàòâà; 
г) ò#æüêî, ñàìîâèäíh, ðîæüöü. 
 

80. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є три голосних повного 
творення: 

а) ðûáàðü, ïhòè~, ïhгîâàòè; 
б) ðüâüíîâàòè, ïîóñòûíè, î÷ðúíèòè; 
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в) ðh÷åâüíú, ïüøåíèöà, ïðhõîäèøòå; 
г) ðàñ@æäåíè~, ïðhòðîóäèòè, îõîäú. 
 

81. Як передавався голосний [у] після м’яких та пом’якшених? 
а) >;                
б) ";                  
в) ю;                   
г) \. 
 

82. Назвіть рядок, у якому в усіх словах лігатура ю позначає один 
звук: 

а) ютро; 
б) завистию; 
в) корю; 
г) ваю. 
 

83. Назвіть рядок, у якому в усіх словах лігатура ю позначає два 
звуки: 

а) любо; 
б) синю; 
в) чюдесе; 
г) ею. 
 

84. На місці старослов’янського h в українській мові вживають: 
а) [е];                 
б) [і];                  
в) [я];                    
г) [іе]. 
 

85. На місці старослов’янського h в російській мові вживають: 
а) [е];                 
б) [і];                  
в) [я];                     
г) [іе]. 
 

86. Назвіть рядок, у якому в усіх словах треба писати h: 
а) á...ñ...äà, â...лèêú, í...ñòè; 
б) áлàæ...íèêú, âå÷...ðÿòè, æåл...çî; 
в) áîл...òè, â...êú, ä...лàíè~; 
г) áîгîíîñ...öü, âèñ...òè, â...ðà. 
 

87. Голосний [ы] вживають: 
а) після м’яких приголосних; 
б) після твердих приголосних; 
в) у будь-якій позиції. 
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88. Суть сильної позиції зредукованих ъ, ь полягає в тому, що 
вони: 

а) наближаються до вимови голосних [о], [е]; 
б) позначали фонетичний нуль звука; 
в) не вимовлялися при читанні. 
 

89. Зредуковані ъ, ь в сильній позиції є в таких випадках: 
а) в абсолютному кінці слова; 
б) під наголосом; 
в) перед складом з голосним повного творення; 
г) перед складом з редукованим у слабкій позиції; 
д) перед складом з редукованим у сильній позиції; 
е) перед складом із сонорним у складотворній функції. 
 

90. Зредуковані ъ, ь у слабкій позиції є в таких випадках: 
а) в абсолютному кінці слова; 
б) під наголосом; 
в) перед складом з голосним повного творення; 
г) перед складом з редукованим у слабкій позиції; 
д) перед складом з редукованим у сильній позиції; 
е) перед складом із сонорним у складотворній функції. 
 

91. Голосні r, и є редукованими в таких позиціях: 
а) перед [е]; 
б) перед [і]; 
в) перед [j]; 
г) у всіх зазначених випадках. 
 

92. Зредуковані r, и в сильній позиції є в таких випадках: 
а) у ненаголошеному складі перед [j] та наступним голосним повного 

творення (крім [і]); 
б) під наголосом; 
в) у ненаголошеному складі перед [j] та наступним голосним [і]. 
 

93. Назвіть рядок, у якому в усіх словах редуковані є в слабкій 
позиції: 

а) âèõúðú, äîçüðhòè, æðúíû; 
б) âлúíà, äåñ#òüíèêú, âðhæäåíè~; 
в) âлúøüñòâî, âúñõîäú, äîèлèöà; 
г) åêúòåíèÿ, âúçèìàíè~, äлúæüíèêú. 
 

94. Назвіть рядок, у якому в усіх словах редуковані є в сильній 
позиції: 

а) âðà÷üáüíî, æ#òâüíú, çàáûòè~; 
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б) âðüõîâüíú, çàáúähòè, çàñêîïè~; 
в) ähâüñòâî, æðúòâüíèêú, çàçüðhòè; 
г) çìèè, èþíèè, êîòîðûè. 
 

95. Назвіть рядок, у якому в усіх словах один редукований є в 
сильній позиції, а другий – у слабкій: 

а) âüñüìà, äàлüíèè, äлúгîлhòüíú; 
б) âhäîìú, äîóõîâüíú, æåíüñêú; 
в) äâüðüö#, äûõàíè~, æðháüöü; 
г) äúâîáðà÷üíú, æðháèè, çàìûñлú. 
 

96. У науковій літературі голосні ъ, ь називають: 
а) довгі; 
б) надкороткі; 
в) неповного творення; 
г) зредуковані; 
д) усі вищезазначені випадки. 
 

97. Назвіть рядок, у якому правильно вказано подальшу долю 
зредукованих ъ, ь у слабкій позиції: 

а) перетворилися в о, е; 
б) залишилися в тій же якості; 
в) занепали. 
 

98. Назвіть рядок, у якому правильно вказано подальшу долю 
зредукованих ъ, ь у сильній позиції: 

а) перетворилися в о, е; 
б) залишилися в тій же якості; 
в) занепали. 
 

99. Назвіть голосні, які не могли починати слово: 
а) [ъ], [ь], [и], [ę]; 
б) [y], [ь], [ě], [і]; 
в) [ъ], [y], [е], [ě]; 
г) [e], [ę], [ь], [о]. 
 

100. Які голосні старослов’янської мови збереглися в сучасних 
слов’янських мовах? 

а) [i], [e], [y], [u], [о], [a]; 
б) [i], [e], [y], [u], [o], [a], [ę], [ą]; 
в) [i], [e], [y], [u], [о], [a], [ь], [ъ]; 
г) [i], [e], [y], [u], [о], [a], [ě]. 
 

101. Назвіть ознаки, за якими класифікують приголосні звуки 
старослов’янської мови: 

а) місце творення; 
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б) тривалість; 
в) спосіб творення; 
г) редукованість / нередукованість; 
д) співвідношення голосу й шуму; 
е) твердість / м’якість. 
 

102. За місцем творення виділяють такі групи приголосних: 
а) проривні; 
б) губні; 
в) щілинні; 
г) язикові 
д) африкати. 
 

103. Які приголосні старослов’янської мови були постійно 
твердими? 

а) [b], [p], [d], [t]; 
б) [m], [v], [j], [g]; 
в) [g], [k], [x]; 
г) [ž’], [č’], [š’], [c’], [št’], [žd’], [dz’], [j]. 
 

104. Які приголосні старослов’янської мови були постійно 
м’якими? 

а) [b], [p], [d], [t]; 
б) [m], [v], [j], [g]; 
в) [g], [k], [x]; 
г) [ž’], [č’], [š’], [c’], [št’], [žd’], [dz’], [j]. 
 

105. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є губно-губні 
приголосні: 

а) çúлîáà, èçèìàòè, îïлîòú; 
б) îêðîïèòè, çüäàíè~, îлúòàðü; 
в) îêð@гú, íåñûòú, фåлîíú; 
г) ñúæàлèòè, íåðàäèâh, лåïòà. 
 

106. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є губно-зубні 
приголосні: 

а) çлàêú, èçáàâèòè, êàгàíú; 
б) гâîçäü, åфåìåðèÿ, æåíèòâà; 
в) çàñò@ïàòè, êåñàðú, лàñêàâú; 
г) èгðèøò~, ìàлîâhðú, íàглî. 
 

107. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є передньоязикові 
приголосні: 

а) àáè~, àгí#, èíîäîóøüíî; 
б) áàáà, âåäðî, глàгîлàòè; 
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в) àêû, áåçîóìüíú, äûõàòè; 
г) ïåлåíà, ïå÷àлèòè, äàðú. 
 

108. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є середньоязикові 
приголосні: 

а) îóáè~íè~, ñ@ïð@гà, ð#äú; 
б) ò@æèè, ñhòâà, ðàòüíèêú; 
в) ~çåðî, îóáèèñòâî, þíîøà; 
г) òúêàíè~, ïðhòåøòè, ïîгûáàòè. 
 

109. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є задньоязикові 
приголосні: 

а) çàæäà, èçáàâèòè, êåäðú; 
б) гðàäú, åïàðõèÿ, çàêлàäú; 
в) èäîлú, лàêîìîñòü, ìîçîлü; 
г) êàïèøòå, лåäú, ìîлüáà. 
 

110. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є проривні приголосні: 
а) ìîòûêà, íàäåæäà, îáàÿíè~; 
б) íàä@òè, îáèòàòè, îâüíú; 
в) íåáåñüíú, îçèìüöü, îïлîòú; 
г) íåäàлå÷å, îìèлèÿ, ïèñêú. 
 

111. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є щілинні приголосні: 
а) måäðú, ñ@äú, æ#òâà; 
б) çðàêú, лàâðà, ÷àøà; 
в) öàðü, þòðî, õîóлà; 
г) íàñîó~, ïàæèòü, ñèлüíú. 
 

112. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є приголосні африкати: 
а) çàâèñòü, àлúäèè, áè÷ü; 
б) êðúâîòî÷èòè, çhíèöà, ïîлüsà; 
в) áîгîíîñüöü, гðàæäü, ïîêлîíú; 
г) æüçлú, âå÷åðú, âåïðü. 
 

113. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є носові приголосні: 
а) ïhí#sü, ðàçäîðú, ñâ#øòåíú; 
б) òлúêí@òè, îóêðîïú, фåлîíú; 
в) ïîìûñлú, ðàäîñòüíî, îóíüöü; 
г) õîð@гû, öðúêû, ÷àÿíè~. 
 

114. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є плавні приголосні: 
а) òðúñòü, ñûíîâü, ñúìûñлú; 
б) ñúлúгàòè, ðhøåíè~, ïüñèè; 
в) ÷åл#äü, öhñàðú, ïð#ñòè; 
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г) ñúçûâàòè, çåìл", ïîóñòú. 
 

115. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є складні приголосні: 
а) ïðhõîæäåíè~, ñâhøòà, îóгàæäàòè; 
б) ðàñõûøòàòè, ñúâлà÷èòè, måäðú; 
в) ðh÷üíèêú, ðàæäàòè, ñúл#öàòè; 
г) ðîæäåíè~, ñúêðîâèøòå, jàлúìú. 
 

116. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є сонорні приголосні: 
а) îóïîâàòè, ò#æüêú, ðüâüíèòåлü; 
б) îóêðàñèòè, ñ@ìðàêú, òhøèòè; 
в) îóâhähòè, òüлhíè~, ðîâú; 
г) îóñлûøàòè, òúêí@òè, ïñàлúìú. 
 

117. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є постійно тверді 
приголосні: 

а) ñòîïà, ðàçäðàæàòè, ïhñíü; 
б) õîäú, ñòðhêàлî, ðàçäâèгí@òè; 
в) ïüõàòè, îöüòú, íåñòè; 
г) ìüíhíè~, êðîóïà, èøüñòü. 
 

118. Назвіть рядок, у якому в усіх словах є постійно м’які 
приголосні: 

а) êàгàíú, îóæàñú, ò#òè; 
б) çлàòú, ò#æüêî, ñ@äú; 
в) è~ðåè, õðîìüöü, îóæàñàòè; 
г) çàòâîðú, ñ@÷üöü, ðîçгà. 
 

119. Назвіть рядки, у яких звуки-відповідники поданих букв у 
старослов’янській мові могли бути складотворчими: 

а) м;               
б) p;                
в) н;               
г) в;                
д) л. 
 

120. Назвіть умови, за яких звукосполучення pú, лú, ðü, лü є 
складотворчими: 

а) позиція між приголосними; 
б) при перекладі на російську мову не відбувається перестановки 

звуків; 
в) при перекладі на російську мову відбувається перестановка звуків; 
г) у будь-якій позиції. 
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121. Назвіть рядок, у якому в усіх словах приголосні [r], [l] є 
складотворчими: 

а) ïðîäлúæàòè, îòúðüâàíè~, îêúíüöå; 
б) ïðàçäüíèòè, îðüлú, îäðüöü; 
в) ïîðúòüíèêú, îáлúгàòè, ìüäлüíú; 
г) ïðúñòú, ìлúâà, êðúìлÿ. 
 

122. Назвіть сучасні слов’янські мови, в яких збереглися 
складотворчі [r], [l]: 

а) українська; 
б) російська; 
в) білоруська; 
г) польська; 
д) хорватська; 
е) сербська; 
є) словенська; 
ж) чеська; 
з) словацька; 
и) болгарська. 
 

123. У який період, на думку вчених, почали занепадати 
зредуковані ъ, ь у слабкій позиції? 

а) кін. IХ ст.;         
б) кін. Х ст.;             
в) кін. ХI ст.;          
г) кін. ХII ст. 
 

124. Назвіть наслідки занепаду зредукованих ъ, ь у 
старослов’янській мові: 

а) зміна фонетичної структури складу; 
б) чергування [г], [к], [х] із [ж’], [ч’], [ш’]; 
в) перехід зредукованих ъ, ь у сильній позиції в голосні повного 

творення [о], [е]; 
г) асиміляція ъ, ь до наступного складу; 
д) палаталізація приголосних; 
е) асиміляція та дисиміляція у нових групах приголосних; 
є) поява вторинних складотворчих плавних перед наступним 

складом з голосним повного творення. 
 

125. Як у науковій літературі пояснють графічне змішування на 
письмі ъ та ь? 

а) переписувачі оригінальних старослов’янських пам’яток не мали 
живого зразка для правильної передачі на письмі ú та ü; 

б) сплутування; 
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в) ствердіння приголосних [ж’], [ш’] та зрідка інших; 
г) це не пов’язано зі ствердінням приголосних [ж’], [ш’]; 
д) уніфікація. 
 

126. Як називають голосні [о], [е], які виникли із редукованих ъ, 
ь у сильній позиції? 

а) давніми; 
б) новими; 
в) секундарними; 
г) хвилинними. 
 

127. Назвіть ознаки, які характерні для голосних [о], [е], що 
виникли із сильних ъ, ь: 

а) чергуються з голосним і в українській мові; 
б) зумовлюють чергування [г], [к], [х] із [ж’], [ч’], [ш’]; 
в) чергуються з нулем звука в українській мові. 
 

128. Назвіть слова, у яких відбито зміна фонетичної структури 
складу: 

а) псомъ;                 
б) кън#зь;              
в) брьвно;              
г) ñúáüðàíè~. 
 

129. Назвіть слово, у якому відображено перехід зредукованих ъ, 
ь у голосні повного творення [о], [е]: 

а) ангелъ;              
б) конець;                
в) метати;               
г) рhка. 
 

130. Виявіть випадок асиміляції ъ, ь до наступного складу (закон 
Ягича): 

а) äúâh;           
б) äüíü;            
в) ñúòüíèêú;           
г) ïðàâúäà. 
 

131. Назвіть слово, у якому відображено результат асиміляції або 
дисиміляції у нових групах приголосних: 

а) êúòî;              
б) ÷ьòî;                
в) гäå;                    
г) лüгú 
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132. Назвіть період, у який відбувається втрата @ та # у живій 
мові або графічні описки: 

а) IХ–Х ст.;        
б) Х–ХI ст.;         
в) ХI–ХII ст.;           
г) ХII–ХIII ст. 
 

133. Назвіть період, коли спостерігаються початки уніфікації | 
та и у слов’янських мовах: 

а) IХ–Х ст.;        
б) Х–ХI ст.;         
в) ХI–ХII ст.;           
г) ХII–ХIII ст. 
 

134. Яке слово складається із двох складів? 
а) томоу; 
б) изгъна; 
в) \; 
г) >. 
 

135. Яке слово складається із трьох складів? 
а) рr\; 
б) пагоуба; 
в) отьчина; 
г) ошоу\и. 
 

136. Яке слово складається із чотирьох складів? 
а) сh>³; 
б) любодhица; 
в) оузьрh; 
г) отъвозити. 
 

137. Яке слово складається із п’яти складів? 
а) ослоушати; 
б) рас@ждени~; 
в) своиствьнъ; 
г) слоужитьство. 
 

138. У якому слові є сполучення приголосних, яке не було 
можливим у старослов’янській мові? 

а) торжество; 
б) застывший; 
в) болезнь; 
г) интересный. 
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139. У якому слові кількість букв і звуків не збігається? 
а) тоужде; 
б) "ште; 
в) ж#жд@mии; 
г) цръкъвиште. 
 

140. У якому слові кількість букв і звуків збігається? 
а) стлъпотворени~; 
б) твръдо; 
в) божии; 
г) влашть. 
 

141. Яке слово треба писати з буквою «єр»? 
а) мл...ва; 
б) вр...да; 
в) зр...но; 
г) др...жати. 
 

142. Яке слово треба писати з буквою «єрь»? 
а) вл++++...хвъ; 
б) вр...хъ; 
в) гр...дость; 
г) дл...жьно. 
 

143. У якому слові є буква «єри»? 
а) мъногъ; 
б) мъито; 
в) овьца; 
г) правh. 
 

144. У якому слові буква «єрь» позначає звук? 
а) црькr; 
б) тврьдъ; 
в) тhмь; 
г) трьновъ. 
 

145. У якому слові буква «єр» не позначає звука? 
а) тлъшта; 
б) низъко; 
в) сълати; 
г) р#дъ. 
 

146. У якому слові буква «єрь» не позначає звука? 
а) врьба; 
б) ножь; 
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в) пьшеница; 
г) т#жько. 
 

147. У якому слові буква «єр» позначає звук? 
а) кръчага; 
б) вранъ; 
в) тлъцати; 
г) скръбити. 
 
 

Історія звуків старослов’янської мови 
 

1. У якому слові є звук, що походить із *s? 
а) лhтhхъ; 
б) мъхъ; 
в) хладъ; 
г) низъходити. 
 

2. У якому слові є звук, що походить із *ū? 
а) осмь; 
б) кръма; 
в) >трr; 
г) новъ. 
 

3. У якому слові є звук, що походить із *ĭ? 
а) тварь; 
б) тихо; 
в) @глъ; 
г) ³деши. 
 

4. У якому слові є звук, що походить із *ī? 
а) @трь; 
б) ~лh; 
в) хромъ; 
г) риза. 
 

5. У якому слові є звук, що походить із *ē? 
а) небо; 
б) цhлъ; 
в) кричати; 
г) р@цh. 
 

6. У якому слові є звук, що походить із *ĕ? 
а) длань; 
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б) межда; 
в) лhха; 
г) даръ. 
 

7. У якому слові є звук, що походить із *ā? 
а) села; 
б) ~льха; 
в) драгъ; 
г) лань. 
 

8. У якому слові є звук, що походить із *ă? 
а) дроýга; 
б) осьлъ; 
в) рало; 
г) ладии. 
 

9. У якому слові є звук, що походить із *ō? 
а) стрáно 
б) мор~; 
в) даръ; 
г) ось. 
 

10. У якому слові є звук, що походить із *ŏ? 
а) вол"; 
б) сълъ; 
в) любъвь; 
г) несъша. 
 

11. У якому слові є звук, що походить із *о ? 
а) цвhтъ; 
б) hрость; 
в) свhшта; 
г) рhза. 
 

12. У якому слові є звук, що походить із *e ? 
а) зима; 
б) молитъ; 
в) иm@; 
г) живъ. 
 

13. У якому слові є звук, що походить із *o ? 
а) рюти; 
б) коню; 
в) боукъви; 
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г) оухо. 
 

14. У якому слові є звук, що походить із *a ? 
а) доуга; 
б) полю; 
в) любл@; 
г) тоуръ. 
 

15. У якому слові є звук, що походить із *e ? 
а) люди~; 
б) селоу; 
в) доуша; 
г) любъ. 
 

16. У якому слові є звук, що походить із *a ? 
а) цhна; 
б) hmе; 
в) бhлота; 
г) вмалh. 
 

17. У якому слові є звук, що походить із *ŭ? 
а) дроуга; 
б) мъито; 
в) кобь; 
г) отокъ. 
 

18. Який звук походить із праслов’янського *ō? 
а) [o]; 
б) [a]; 
в) [e]; 
г) [Q]. 
 

19. Який звук походить із праслов’янського *ă? 
а) [а]; 
б) [о]; 
в) [Q]; 
г) [u]. 
 

20. Який звук походить із праслов’янського *ē? 
а) [a]; 
б) [e]; 
в) [ę]; 
г) [ь]. 
 

21. Який звук походить із праслов’янського *ĕ? 
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а) [ę]; 
б) [ě]; 
в) [e]; 
г) [ь]. 
 

22. Який звук походить із праслов’янського *ī? 
а) [ь]; 
б) [е]; 
в) [і]; 
г) [ъ]. 
 

23. Який звук походить із праслов’янського *ĭ? 
а) [і]; 
б) [у]; 
в) [ъ]; 
г) [ь]. 
 

24. Який звук походить із праслов’янського *ŏ? 
а) [а]; 
б) [Q]; 
в) [о]; 
г) [ъ]. 
 

25. Який звук походить із праслов’янського *ā? 
а) [ě]; 
б) [о]; 
в) [а]; 
г) [е]. 
 

26. Який звук походить із праслов’янського *e ? 
а) [e]; 
б) [ę]; 
в) [i]; 
г) [ě]. 
 

27. Який звук походить із праслов’янського *ŭ? 
а) [ь]; 
б) [u]; 
в) [у]; 
г) [Q]. 
 

28. Який звук походить із праслов’янського *o ? 
а) [о]; 
б) [i]; 
в) [ě]; 
г) [е]. 
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29. Який звук походить із праслов’янського *ū? 
а) [u]; 
б) [у]; 
в) [ь]; 
г) [ъ]. 
 

30. Який звук походить із праслов’янського *e ? 
а) [у]; 
б) [е]; 
в) [u]; 
г) [і]. 
 

31. Які звуки походять із праслов’янського *a ? 
а) [а]; 
б) [ě]; 
в) [ь]; 
г) [і]. 
 

32.  Який звук походить із праслов’янського *a ? 
а) [Q]; 
б) [а]; 
в) [о]; 
г) [u]. 
 

33. Який звук походить із праслов’янського *o ? 
а) [u]; 
б) [о]; 
в) [ъ]; 
г) [Q]. 
 

34. Із яких звуків походить старослов’янський [і]? 
а) *ĭ; 
б) *e ; 
в) *ī; 
г) *e . 
 

35. Із яких звуків походить старослов’янський [ь]? 
а) *ŭ; 
б) *ī; 
в) *ĭ; 
г) *ū. 
 

36. Із якого звука походить старослов’янський [ъ]? 
а) *ā; 
б) *ū; 
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в) *ŭ; 
г) *ĭ. 
 

37. Із яких звуків походить старослов’янський [u]? 
а) *e ; 
б) *o ; 
в) *e ; 
г) *a . 
 

38. Із якого звука походить старослов’янський [е]? 
а) *ē; 
б) *ĕ; 
в) *e ; 
г) *ĭ. 
 

39. Із якого звука походить старослов’янський [ы]? 
а) *ŭ; 
б) *ī; 
в) *ū; 
г) *ĭ. 
 

40. Із яких звуків походить старослов’янський [а]? 
а) *ō; 
б) *ŏ; 
в) *ā; 
г) *ă. 
 

41. Із якого звука походить старослов’янський [ě]? 
а) *ĕ; 
б) *е ; 
в) *ī; 
г) *ē. 
 

42. У якому слові відображено результати II палаталізації? 
а) хrтрьць; 
б) пьци; 
в) ожити; 
г) с@шти~. 
 

43. Із яких звуків походить старослов’янський [о]? 
а) *ā; 
б) *ă; 
в) *ō; 
г) *ŏ. 
 

44. У якому слові відображено результати I палаталізації? 
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а) mqждь; 
б) х@дожьнъ; 
в) кожа; 
г) ножь. 
 

45. У якому слові відображено результати III палаталізації? 
а) зрьцало; 
б) рьци; 
в) цвhтъ; 
г) влъци. 
 

46. У якому слові відображено результати йотованої 
палаталізації? 

а) лешти; 
б) ношть; 
в) тьшта; 
г) mитъ. 
 

47. У якому слові звукосполучення [vl'] виникло в результаті 
палаталізації? 

а) избавл"ти; 
б) владrка; 
в) влъчьць; 
г) влhшти. 
 

48. У якому слові звукосполучення [bl'] виникло в результаті 
палаталізації? 

а) благъ; 
б) блато; 
в) р@бль; 
г) ближика. 
 

49. У якому слові звукосполучення [pl'] виникло в результаті 
палаталізації? 

а) коупл"; 
б) плъть; 
в) плавъ; 
г) плhнъ. 
 

50. У якому слові звукосполучення [ml'] виникло в результаті 
палаталізації? 

а) млатъ; 
б) млhко; 
в) ломл\; 
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г) млъва. 
 

51. У якому слові звук [ž'] утворився в результаті йотованої 
палаталізації? 

а) жрън|; 
б) жоупиште; 
в) вож@; 
г) жрhб#. 
 

52. У якому слові звук [č'] утворився в результаті йотованої 
палаталізації? 

а) плачь; 
б) часъ; 
в) оулоучити; 
г) тъчьнъ. 
 

53. У якому слові звук [š'] утворився в результаті йотованої 
палаталізації? 

а) мhш@; 
б) шоуица; 
в) ши"; 
г) оутhшени~. 
 

54. У якому слові звук [ž'] утворився в результаті 
I палаталізації? 

а) жеравъ; 
б) жаба; 
в) маж@; 
г) лъжа. 
 

55. У якому слові звук [č'] утворився в результаті 
I палаталізації? 

а) чоуждъ; 
б) чаша; 
в) плач@; 
г) млъчани~. 
 

56. У якому слові звук [š'] утворився в результаті 
I палаталізації? 

а) матерьша; 
б) безъгрhшьнъ; 
в) виш@; 
г) шаръ. 
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57. У якому слові звук [z'] утворився в результаті 
II палаталізації? 

а) мразъ; 
б) възоръ; 
в) слоузh; 
г) зима. 
 

58. У якому слові звук [c'] утворився в результаті 
II палаталізації? 

а) десница; 
б) цвhтило; 
в) црькr; 
г) часьць. 
 

59. У якому слові звук [s'] утворився в результаті 
II палаталізації? 

а) си"ти; 
б) прас#; 
в) слоуси; 
г) онъсь. 
 

60. У якому слові звук [z'] утворився в результаті 
ІII палаталізації? 

а) козьл#; 
б) змии; 
в) кън#зь; 
г) з#ть. 
 

61. У якому слові звук [с'] утворився в результаті 
III палаталізації? 

а) цhста; 
б) царстви~; 
в) оуньць; 
г) рьци. 
 

62. У якому слові звук [s'] утворився в результаті 
III палаталізації? 

а) сhдъ; 
б) снъсh; 
в) сестра; 
г) вьсь. 
 

63. У якому слові звук [z’] утворився в результаті палаталізації? 
а) дрьзати; 
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б) завида; 
в) въздати; 
г) зеленъ. 
 

64. У якому слові звук [с’] утворився в результаті палаталізації? 
а) царь; 
б) црькr; 
в) дворьць; 
г) ц#та. 
 

65. У якому слові звук [s’] утворився в результаті палаталізації? 
а) сrнъ; 
б) дес#ть; 
в) свhтъ; 
г) селико. 
 

66. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *d? 
а) съхождени~; 
б) надъждити; 
в) пригвожд@; 
г) др#ждьнъ. 
 

67. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *t? 
а) хриштало; 
б) тлъшта; 
в) с@шти~; 
г) прhльштени~. 
 

68. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *st? 
а) хrштени~; 
б) тьшта; 
в) воштити; 
г) съм@штати. 
 

69. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *sk? 
а) тhштити; 
б) хошт@; 
в) провhштени~; 
г) брhшти. 
 

70. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *zd? 
а) mажд@; 
б) троуждати; 
в) вождь; 
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г) дъждь. 
 

71. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *zg? 
а) рrждь; 
б) прhждии; 
в) можданъ; 
г) межда. 
 

72. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *kt? 
а) тешти; 
б) брhшти; 
в) налешти; 
г) възлешти. 
 

73. У якому слові є звук, що походить із праслов’янського *gt? 
а) нарешти; 
б) прhмошти; 
в) съсhшти; 
г) въвлhшти. 
 

74. Від яких звуків походить старослов’янський [ž']? 
а) *z; 
б) *s; 
в) *d; 
г) *g. 
 

75. Від якого звука походить старослов’янський [č']? 
а) *t; 
б) *k; 
в) *z; 
г) *s. 
 

76. Від яких звуків походить старослов’янський [š']? 
а) *х; 
б) *t; 
в) *s; 
г) *k. 
 

77. Від яких звуків походить старослов’янський [žd']? 
а) *z; 
б) *d; 
в) *zg; 
г) *zd. 
 
 

78. Від яких звуків походить старослов’янський [št']? 
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а) *kt; 
б) *x; 
в) *s; 
г) *t. 
 
 

Фонетичні процеси праслов’янської мови, зумовлені дією 
закону відкритого складу  

 
1. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 

праслов’янського сполучення «голосний [о] + сонорний плавний [r]»? 
а) красота; 
б) прахъ; 
в) трапеза; 
г) мраморъ. 
 

2. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 
праслов’янського сполучення «голосний [о] + сонорний плавний [l]»? 

а) слабъ; 
б) младьнъ; 
в) плачь; 
г) класти. 
 

3. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 
праслов’янського сполучення «голосний [е] + сонорний плавний [r]»? 

а) брhма; 
б) врhшти; 
в) дрhво; 
г) сверhпъ. 
 

4. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 
праслов’янського сполучення «голосний [о] + сонорний плавний [l]? 

а) хлhвъ; 
б) плhнъ; 
в) ~лh; 
г) слhдъ. 
 

5. У якому слові сполучення «ра» є первинним? 
а) сракr; 
б) врата; 
в) прас#; 
г) тратити. 
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6. У якому слові сполучення «ла» є первинним? 
а) благо; 
б) власъ; 
в) сладъкъ; 
г) клад#зъ. 
 

7. У якому слові сполучення «рh» є первинним? 
а) грhхъ; 
б) врhдъ; 
в) срhда; 
г) брhзьнъ. 
 

8. У якому слові сполучення «лh» є первинним? 
а) млhко; 
б) влhшти; 
в) слhпъ; 
г) плhти. 
 

9. У якому слові початкове сполучення «ра» є первинним? 
а) рано; 
б) рака; 
в) рало; 
г) рабъ. 
 

10. У якому слові початкове сполучення «ла» є первинним? 
а) лакъть; 
б) ладии; 
в) лазити; 
г) лани. 
 

11. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 
праслов’янського сполучення *ort? 

а) рана; 
б) равьнъ; 
в) раи; 
г) радость. 
 

12. У якому слові є сполучення звуків, що походить із 
праслов’янського сполучення *olt? 

а) ладанъ; 
б) ластовица; 
в) лакомъ; 
г) ланита. 
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13. У якій формі слова є умови для посиленої лабіалізації? 
а) *slŏvŏ; 
б) *vŏlŏ ī; 
в) *plŏdŏn; 
г) *sĕlŏmĭ. 
 

14. У якій формі слова нема умов для посиленої лабіалізації? 
а) *ōrbŏmŭs; 
б) *sūnŏ ; 
в) *vrēxŏ ; 
г) *mĕdŏ . 
 

15. У якому слові є сполучення звуків, що відображають 
результат зміни груп приголосних? 

а) вhсть; 
б) въпль; 
в) стрhла; 
г) низложити. 
 

16. У якому слові нема сполучення звуків, що відображають 
результат зміни груп приголосних? 

а) воскресити; 
б) плести; 
в) чьсть; 
г) вести. 
 

17. Яка пара слів відображає результат спрощення груп 
приголосних? 

а) стрhшти - стрhжетъ; 
б) жив@ - жити; 
в) коупити - коупл"; 
г) пр#сти - пр#д@. 
 

18. У якій парі слів відсутній результат спрощення груп 
приголосних? 

а) м|ти - м|ло; 
б) топити - тон@ти; 
в) плет@ - плелъ; 
г) р@бити - р@бль. 
 

19. У якому слові на місці сполучення звуків утворюється 
носовий голосний заднього ряду? 

а) *brānītī; 
б) *dŏmŭn; 
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в) *kŏnjŏn; 
г) *stŏrnān. 
 

20. У якому слові на місці сполучення звуків утворюється 
носовий голосний переднього ряду? 

а) *kāmĕnĕs; 
б) *gostĭn; 
в) *čьndŏ; 
г) *īmĕnĕs. 
 

21. У якій формі на місці сполучення «голосний + носовий 
сонорний» носовий звук переднього ряду не утворюється? 

а) *pŏminātī; 
б) *tĕngētī; 
в) *klĕnt ā; 
г) *mĕntā. 
 

22. У якій формі на місці сполучення «голосний + носовий 
сонорний» носовий звук заднього ряду не утворюється? 

а) *ăngŭlŏs; 
б) *vārŏn; 
в) *ĕ dŏn; 
г) *z ŏnŭkŏs. 
 

23. У якій формі на місці сполучення «голосний + носовий 
сонорний» носовий звук [e] не утворюється? 

а) *kŏstĭmĭ; 
б) *zĕntĭs; 
в) *pĕntā; 
г) *žьnti. 
 

24. У якій формі кінцевий приголосний не зникає? 
а) *plŏdŏn; 
б) *mălīām; 
в) *pēsnĭn; 
г) *sūnŭn. 
 

25. У якій формі кінцевий приголосний зникає? 
а) *kŏlsŏn; 
б) *gŏdīnān; 
в) *lŏvīām; 
г) *vŏzīān. 
 

26. У якому слові є звук дифтонгічного походження? 
а) имоу (*ьmę); 
б) шити (гот. siūjan); 
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в) брhзи; 
г) живъ (лат. vīvus). 
 

27. У якому слові відображено чергування звуків, що є 
результатом монофтонгізації дифтонга? 

а) м|ти - мъ~ши; 
б) плештете - плескати; 
в) пригвоздити - пригваждати; 
г) коупоу@ - коуповани~. 
 

28. У якому слові звук [і] дифтонгічного походження? 
а) аице (осет. аіkä); 
б) чистъ (лит. kistas); 
в) кривь (лит. kreivas); 
г) пити (гр. πίνω). 
 

29. У якому слові звук [ě] дифтонгічного походження? 
а) мhс#ць (лат. mēnsis); 
б) снhгъ (гот. snaiws); 
в) сhм# (лит. séju); 
г) чрhво (д. прус. kermens ‘тіло’). 
 

30. У якому слові звук [і] монофтонгічного походження? 
а) тихъ (лит. tеisùs); 
б) ити (лит. еі̃ti); 
в) зима (гр. χετμα); 
г) носите. 
 

31. У якому слові звук [ě] монофтонгічного походження? 
а) шлhмъ (нім. Helm); 
б) мhхъ (лит. máišas); 
в) вhнъкъ (лит. vainikas); 
г) ¾hло. 
 

32. У якому слові відбулася вставка приголосного [t] у групі [tr]? 
а) сестра; 
б) стрhла; 
в) страна; 
г) строити. 
 

33. У якому слові відбулася вставка приголосного [d] у групі 
[dr]? 

а) здрави~; 
б) издрhвле; 
в) ноздри; 
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г) оуштедрити. 
 

34. У якому слові відбулося спрощення приголосного [b]? 
а) кр|ти; 
б) знати; 
в) пhти; 
г) грети. 
 

35. У якому слові не відбулося спрощення приголосного [b]? 
а) дъно; 
б) гrн@ти; 
в) длато; 
г) зръно. 
 

36. У якому слові відбулося спрощення приголосного [р]? 
а) б|ти; 
б) тети; 
в) лити; 
г) вити. 
 

37. У якому слові не відбулося спрощення приголосного [р]? 
а) оса; 
б) сънъ; 
в) врhм#; 
г) тон@ти. 
 

38. У якому слові відбулося спрощення приголосного [d]? 
а) чисъ; 
б) гр#н@ти; 
г) освьн@ти; 
д) об#зати. 
 

39. У якому слові не відбулося спрощення приголосного [d]? 
а) в#н@ти; 
б) велъ; 
в) оуне; 
г) даси. 
 

40. У якому слові відбулося спрощення приголосного [v]? 
а) оговорити; 
б) одарити; 
в) окр@тити; 
г) облако. 
 

41. У якому слові не відбулося спрощення приголосного [v]? 
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а) обhтъ; 
б) обида; 
в) оборотъ; 
г) облюбити. 
 

42. У якому слові відбулося спрощення приголосного [k]? 
а) врhм#; 
б) кан@ти; 
в) п#тъ; 
г) плhм#. 
 

43. У якому слові не відбулося спрощення приголосного [k]? 
а) бльсн@ти; 
б) плотъ; 
в) тисн@ти; 
г) гън@ти. 
 

44. У якій конструкції відбулося спрощення приголосного [n]? 
а) sъnběžati; 
б) vъniti; 
в) vъnušati; 
г) vъnutri. 
 

45. У якій прийменниковій конструкції не відбулося спрощення 
приголосного [n]? 

а) vъn stolě; 
б) sъn synъmъ; 
в) kъn domovi; 
г) vъn jego. 
 

46. У якому слові відбулося спрощення звука [t]? 
а) ост@пити; 
б) обити; 
в) обозъ; 
г) об#зати. 
 

47. У якому слові не відбулося спрощення звука [t]? 
а) врhм#; 
б) освьн@ти; 
в) роуменъ; 
г) плелъ. 
 

48. У якому слові зникла кінцева праслов’янська частина *ŭs? 
а) варъ; 
б) животъ; 
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в) домъ; 
г) пhсъкъ. 
 

49. У якому слові зникла кінцева праслов’янська частина *ŏs? 
а) връхъ; 
б) инокъ; 
в) медъ; 
г) свекръ. 
 

50. У якому слові зникла кінцева праслов’янська частина *ǐs? 
а) п@ть; 
б) отьць; 
в) винарь; 
г) кошь. 
 

51. У якому слові зникла кінцева праслов’янська частина *jŏs? 
а) конь; 
б) дрьколь; 
в) тать; 
г) господь. 
 

52. У якому слові зникла кінцева праслов’янська частина *d? 
а) живъ; 
б) то; 
в) рече; 
г) ид@. 
 

53. У якому слові з’явився протетичний звук [v]? 
а) *ūdra; 
б) *ьdon; 
в) *eiti; 
г) *īl. 
 

54. У якому слові з’явився протетичний звук [j]? 
а) *ūmen; 
б) *ŭpiti; 
в) *ьmon; 
г) *ūknonti. 
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МОРФОЛОГIЯ 
 

Iменник  
 

1. Назвіть граматичні категорії, успадковані від праслов’янської 
мови, якими характеризується система відмінювання імен у 
старослов’янській мові? 

а) категорія роду і числа; 
б) категорія числа і відмінка; 
в) категорія роду і відмінка; 
г) категорія роду, числа і відмінка. 
 

2. А. Мейє зазначав, що флексії називного відмінка пов’язані з: 
а) граматичним родом; 
б) граматичним числом; 
в) граматичним відмінком; 
г) граматичним числом і відмінком. 
 

3. У старослов’янській мові найдавніший тематичний голосний 
завжди може виявлятися перед флексійним приголосним звуком у 
формі: 

а) О. в. мн.; 
б) Д.-О. в. дв.; 
в) Д. в. мн.; 
г) М. в. одн. 
 

4. Iменники чоловічого роду в називному відмінку однини мали 
закінчення: 

а) -ъ, -ь; 
б) -ъ, -ь, -и; 
в) -ъ, -ь, -а, -и, -r; 
г) -ъ, -ь, -а. 
 

5. Iменники жіночого роду в називному відмінку однини мали 
закінчення: 

а) -а, -", -ь, -r, -и; 
б) -а, -", -ь, -r; 
в) -а, -", -r, -и; 
г) -а, -", -ь, -и. 
 

6. Iменники середнього роду в називному відмінку однини мали 
закінчення: 

а) -о, -е, -"; 
б) -о, -е; 
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в) о, #; 
г) о, е, #. 
 

7. В однині іменники всіх трьох родів мали закінчення: 
а) -ъ, -а; 
б) -ъ, -а, -о; 
в) -ъ, -о; 
г) -а, -о. 
 

8. У множині іменники всіх трьох родів мали закінчення: 
а) -и, -r, -а, -#; 
б) -и, -r,  -#; 
в) -и, -r, -а; 
г) -r, -а, -#. 
 

9. У двоїні іменники всіх трьох родів мали закінчення: 
а) -а, -h; 
б) -и, -h; 
в) -а, -и; 
г) -е, -h. 
 

10. До відміни з давньою основою на *ā, *jā належали іменники: 
а) чол. роду; 
б) жін. роду; 
в) чол. і жін. роду; 
г) чол., жін. і сер. роду. 
 

11. До відміни з давньою основою на *ŏ, *jŏ належали іменники: 
а) чол. роду; 
б) сер. роду; 
в) чол. і жін. роду; 
г) чол. і сер. роду. 
 

12. До відміни з давньою основою на *ŭ належали іменники: 
а) чол. роду; 
б) жін. роду; 
в) сер. роду; 
г) чол. і сер. роду. 
 

13. До відміни з давньою основою на *ĭ належали іменники: 
а) чол. роду; 
б) жін. роду; 
в) жін. і сер. роду; 
г) чол., жін. і сер. роду. 
 

14. До відміни з давньою основою на *ū належали іменники: 
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а) сер. роду; 
б) чол. роду; 
в) жін. роду; 
г) чол., жін. і сер. роду. 
 

15. До відміни з давньою основою на приголосний належали 
іменники: 

а) чол. і сер. роду; 
б) чол. і жін. роду; 
в) жін. і сер. роду; 
г) чол., жін. і сер. роду. 
 

16. Iменники з давньою основою на *ā, *jā в називному відмінку 
однини мали закінчення: 

а) -а; 
б) -а, -"; 
в) -и (-ии, -чии, -rни); 
г) -а, -", -и (-ии, -чии, -rни). 
 

17. Iменники з давньою основою на *ŏ, *jŏ в називному відмінку 
однини мали закінчення: 

а) -ъ, -ь, -и; 
б) -о, -е, -и; 
в) -ъ, -ь, -о, -е; 
г) -ъ, -ь, -о, -е, -и. 
 

18. Iменники з давньою основою на *ŭ в називному відмінку 
однини мали закінчення: 

а) -ъ; 
б) -ь; 
в) -и; 
г) -ъ, -ь, -и. 
 

19. Iменники з давньою основою на *ĭ в називному відмінку 
однини мали закінчення: 

а) -и; 
б) -е; 
в) -ь; 
г) -ъ. 
 

20. Iменники з давньою основою на *ū в називному відмінку 
однини мали закінчення: 

а) -и; 
б) -r; 
в) -е; 
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г) -ъв. 
 

21. Iменники з давньою основою на приголосний у називному 
відмінку однини мали закінчення: 

а) -r, -и; 
б) -ъ, -ь; 
в) -о, -#, -ь; 
г) -r, -о, -#. 
 

22. Який фонетичний процес сприяв утворенню форм 
давального і місцевого відмінків однини іменників з давньою основою 
на *ā? 

а) I палаталізація; 
б) II палаталізація; 
в) III палаталізація; 
г) йотована палаталізація. 
 

23. Який фонетичний процес сприяв утворенню форм родового і 
місцевого відмінків однини іменників з давньою основою на *ŭ, *ĭ? 

а) поява носових голосних; 
б) втрата складотворчого характеру сонорними; 
в) монофтонгізація дифтонгів; 
г) переміщення приголосних на межі складу. 
 

24. Який фонетичний процес сприяв утворенню форм називного 
і знахідного відмінків однини іменників з давньою основою на *ŏ, *ŭ, 
*ĭ? 

а) втрата кінцевих приголосних у слові; 
б) спрощення у групах приголосних; 
в) поява носових голосних; 
г) розвиток протези. 
 

25. Який фонетичний процес сприяв утворенню форми 
знахідного відмінка однини іменників з давньою основою на *ā? 

а) переміщення приголосних на межі складу; 
б) монофтонгізація дифтонгів; 
в) втрата кінцевого приголосного у слові; 
г) утворення носових голосних. 
 

26. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) м#та? 

а) м#тъ; 
б) м#тr; 
в) м#тh; 
г) м#т@. 
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27. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) цhна? 

а) цhнh; 
б) цhнамъ; 
в) цhн@; 
г) цhнr. 
 

28. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) лhха? 

а) лhхr; 
б) лhсh; 
в) лhх@; 
г) лhхо\. 
 

29. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) владrка? 

а) владrк@; 
б) владrкама; 
в) владrками; 
г) владrко\. 
 

30. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) слоуга? 

а) слоузh; 
б) слоугr; 
в) слоугахъ; 
г) слоуг@. 
 

31. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) чаша? 

а) чаши; 
б) чаш#; 
в) чаш@; 
г) чаше. 
 

32. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) земл"? 

а) земле; 
б) земл>; 
в) земли; 
г) земл\. 
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33. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) зажда? 

а) зажд#; 
б) зажди; 
в) зажде; 
г) зажд@. 
 

34. Яке слово є формою орудного  відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) с@дии? 

а) с@ди~\; 
б) с@ди>; 
в) с@дии; 
г) с@дию. 
 

35. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) зми"? 

а) зми~; 
б) змии; 
в) зми>; 
г) зми\. 
 

36. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) хладъ? 

а) хладr; 
б) хладе; 
в) хлади; 
г) хлада. 
 

37. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) ликъ? 

а) ликоу; 
б) лице; 
в) личе; 
г) ликомь. 
 

38. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) зъло? 

а) зъла; 
б) зъло; 
в) зълh; 
г) зълъ. 
 

39. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) благо? 
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а) благомь; 
б) благома; 
в) благомъ; 
г) благоу. 
 

40. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) ч#до? 

а) ч#да; 
б) ч#дh; 
в) ч#доу; 
г) ч#домь. 
 

41. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) копи~? 

а) копию; 
б) копи~мь; 
в) копии; 
г) копи". 
 

42. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) лишени~? 

а) лишении; 
б) лишени~; 
в) лишению 
г) лишени". 
 

43. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) комонь? 

а) комонь; 
б) комони; 
в) комоню; 
г) комон". 
 

44. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) въпль? 

а) въплемъ; 
б) въплема; 
в) въплемь; 
г) въплю. 
 

45. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) обrчаи? 

а) обrча"; 
б) обrчаи; 
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в) обrчаю; 
г) обrча~мь. 
 

46. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) врьхъ? 

а) врьхоу; 
б) врьхови; 
в) врьхъ; 
г) врьхъмь. 
 

47. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) сrнъ? 

а) сrноу; 
б) сrнъмъ; 
в) сrнови; 
г) сrнъми. 
 

48. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) домъ? 

а) домr; 
б) домове; 
в) домъ; 
г) домови. 
 

49. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) волъ? 

а) волъми; 
б) волъма; 
в) волъмъ; 
г) волъмь. 
 

50. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) медъ? 

а) медоу; 
б) медr; 
в) медъхъ; 
г) медовоу. 
 

51. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) врьвь? 

а) врьвью; 
б) врьвьи; 
в) врьвь; 
г) врьви. 
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52. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) мrсль? 

а) мrсли; 
б) мrсльи; 
в) мrсльми; 
г) мrсльмъ. 
 

53. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) чьсть? 

а) чьсти; 
б) чьстьи; 
в) чьсть; 
г) чьстью. 
 

54. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) господь? 

а) господьма; 
б) господьми; 
в) господьмь; 
г) господьмъ. 
 

55. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) п@ть? 

а) п@тьи; 
б) п@тьхъ; 
в) п@ть~; 
г) п@ти. 
 

56. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) брадr? 

а) брадъве; 
б) брадъви; 
в) брадъвъ; 
г) брадъвоу. 
 

57. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) крr? 

а) кръвь; 
б) кръви; 
в) кръвоу; 
г) кръве. 
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58. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) локr? 

а) локъви; 
б) локъве; 
в) локъвь; 
г) локъвоу. 
 

59. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) црькr? 

а) црькъвама; 
б) црькъвами; 
в) црькъвамъ; 
г) црькъвь\. 
 

60. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) любr? 

а) любъве; 
б) любъви; 
в) любъвоу; 
г) любъвахъ. 
 

61. Яке слово є формою родового відмінка однини іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) камr? 

а) камень; 
б) камене; 
в) каменъ; 
г) камени. 
 

62. Яке слово є формою давального відмінка однини іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) врhм#? 

а) врhмене; 
б) врhмена; 
в) врhмени; 
г) врhменr. 
 

63. Яке слово є формою знахідного відмінка однини іменника 
(VI відміна, давня основа на *s) коло? 

а) колесе; 
б) колеси; 
в) колеса; 
г) коло. 
 

64. Яке слово є формою орудного відмінка однини іменника 
(VI відміна, давня основа на *t) орьл#? 
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а) орьл#тr; 
б) орьл#тьмь; 
в) орьл#тьма; 
г) орьл#тьмъ. 
 

65. Яке слово є формою місцевого відмінка однини іменника 
(VI відміна, давня основа на *r) дъшти? 

а) дъштери; 
б) дъшти; 
в) дъштере; 
г) дъштероу. 
 

66. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) врьба? 

а) врьбъ; 
б) врьбr; 
в) врьбоу; 
г) врьб@. 
 

67. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) во~вода? 

а) во~водами; 
б) во~водамъ; 
в) во~водама; 
г) во~водh. 
 

68. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) старhишина? 

а) старhишинr; 
б) старhишиноу; 
в) старhишинъ; 
г) старhишинh. 
 

69. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) хвала? 

а) хвалама; 
б) хвало\; 
в) хваламъ; 
г) хвалами. 
 

70. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) трhва? 

а) трhвахъ; 
б) трhвоу; 
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в) трhвh; 
г) трhвr. 
 

71. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) боур"? 

а) боур>; 
б) боури; 
в) боурю; 
г) боуре; 
 

72. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) юноша? 

а) юношами; 
б) юношама; 
в) юношамъ; 
г) юнош#. 
 

73. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) богrни? 

а) богrн\; 
б) богrн>; 
в) богrни; 
г) богrню. 
 

74. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) мльнии? 

а) мльни"ма; 
б) мльни~\; 
в) мльни>; 
г) мльни"ми. 
 

75. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) кръмчии? 

а) кръмчи"хъ; 
б) кръмчию; 
в) кръмчии; 
г) кръмчи"мъ. 
 

76. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) кр@¡гъ? 

а) кр@¡га; 
б) кр@¡гъ; 
в) кр@¡гr; 
г) кр@¡гоу. 
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77. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) прахъ? 

а) прахоу; 
б) прахома; 
в) прахомъ; 
г) прахомь. 
 

78. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) срьпъ? 

а) срьпъ; 
б) срьпа; 
в) срьпи; 
г) срьпr. 
 

79. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) мhрило? 

а) мhрилr; 
б) мhрилh; 
в) мhрилома; 
г) мhриломь. 
 

80. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) зрьцало? 

а) зрьцалh; 
б) зрьцалhхъ; 
в) зрьцалоу; 
г) зрьцалома. 
 

81. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) гоньць? 

а) гоньца; 
б) гоньцю; 
в) гоньць; 
г) гоньц#. 
 

82. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) знои? 

а) зно>; 
б) зно~ма; 
в) зно~мь; 
г) зно~мъ. 
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83. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) селени~? 

а) селени"; 
б) селени~; 
в) селении; 
г) селению. 
 

84. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) ~лень? 

а) ~ленемъ; 
б) ~лени; 
в) ~ленема; 
г) ~ленемь. 
 

85. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) ратаи? 

а) ратаи; 
б) ратаима; 
в) ратаихъ; 
г) ратаю. 
 

86. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) р#дъ? 

а) р#довоу; 
б) р#доу; 
в) р#дъ; 
г) р#довъ. 
 

87. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) полъ? 

а) полъмъ; 
б) полъми; 
в) полъмь; 
г) полъма. 
 
 

88. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) даръ? 

а) даръ; 
б) дарr; 
в) даровоу; 
г) даръхъ. 
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89. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) садъ? 

а) садъмъ; 
б) садъмь; 
в) садъми; 
г) садъма. 
 

90. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) чинъ? 

а) чиновоу; 
б) чиноу; 
в) чинови; 
г) чинъхъ. 
 

91. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) Lдвьрь? 

а) двьрьи; 
б) двьри; 
в) двьрь; 
г) двьрьма. 
 

92. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) вhдь? 

а) вhдьма; 
б) вhдьмъ; 
в) вhди; 
г) вhдь\. 
 

93. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) гол@бь? 

а) гол@бь; 
б) =гол@бь~; 
в) гол@би; 
г) гол@бьи. 
 

94. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) тьсть? 

а) тьстьма; 
б) тьстьмь; 
в) тьстьмъ; 
г) тьстьми. 
 

95. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) люди~? 
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а) люди~хъ; 
б) людии; 
в) людию; 
г) люди~. 
 

96. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) брr? 

а) бръви; 
б) бръве; 
в) бръвь; 
г) бръвъ. 
 

97. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) боукr? 

а) боукъви; 
б) боукъвама; 
в) боукъвами; 
г) боукъвамъ. 
 

98. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) свекрr? 

а) свекръви; 
б) свекръвь; 
в) свекръве; 
г) свекръвъ. 
 

99. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) смокr? 

а) смокъвамъ; 
б) смокъвама; 
в) смокъвами; 
г) смокъвь\. 
 

100. Яке слово є формою місцевого  відмінка множини іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) хор@гr? 

а) хор@гъве; 
б) хор@гъви; 
в) хор@гахъ; 
г) хор@гъвоу. 
 

101. Яке слово є формою родового відмінка множини іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) пламr? 

а) пламень; 
б) =пламенъ; 
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в) пламени; 
г) пламене. 
 

102. Яке слово є формою давального відмінка множини іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) сhм#? 

а) сhмени; 
б) сhменьма; 
в) сhменьмъ; 
г) сhменьмь. 
 

103. Яке слово є формою знахідного відмінка множини іменника 
(VI відміна, давня основа на *s) чюдо? 

а) чюдесе; 
б) чюдеси; 
в) чюдесъ; 
г) чюдеса. 
 

104. Яке слово є формою орудного відмінка множини іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) отроч#? 

а) отроч#тr; 
б) отроч#та; 
в) отроч#тьмь; 
г) отроч#тьма. 
 

105. Яке слово є формою місцевого відмінка множини іменника 
(VI відміна, давня основа на *r) мати? 

а) матере; 
б) матерьхъ; 
в) матери; 
г) матероу. 
 

106. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) дрьжава? 

а) дрьжавr; 
б) дрьжавъ; 
в) дрьжавоу; 
г) дрьжав@. 
 

107. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) кънига? 

а) кънизh; 
б) кънигами; 
в) кънигамъ; 
г) кънигама. 
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108. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) сила? 

а) силh; 
б) силr; 
в) сил@; 
г) силоу. 
 

109. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) хламида? 

а) хламидамъ; 
б) хламидама; 
в) хламидо\; 
г) хламидами. 
 

110. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *ā) жрьтва? 

а) жрьтвахъ; 
б) жрьтвh; 
в) жрьтвоу; 
г) жрьтвама. 
 

111. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) вечер"? 

а) вечер>; 
б) вечерь; 
в) вечерю; 
г) вечер~. 
 

112. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) прhдтеча? 

а) прhдтечама; 
б) прhдтечами; 
в) прhдтечи; 
г) прhдтечамъ. 
 

113. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) рабrни? 

а) рабrн\; 
б) рабrнь; 
в) рабrни; 
г) рабrн#. 
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114. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) алъдии? 

а) алъди"ми; 
б) алъди~\; 
в) алъди\; 
г) алъди"ма. 
 

115. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(I відміна, давня основа на *jā) ловьчии? 

а) ловьчию; 
б) ловьчии; 
в) ловьчи>; 
г) ловьчи"хъ. 
 

116. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) ковчегъ? 

а) ковчега; 
б) ковчегоу; 
в) ковчегъ; 
г) ковчегr. 
 

117. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) образъ? 

а) образh; 
б) образоу; 
в) образома; 
г) образомъ. 
 

118. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) талантъ? 

а) талантоу; 
б) талантr; 
в) талантъ; 
г) таланта. 
 

119. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) мhсто? 

а) мhстома; 
б) мhстомъ; 
в) мhстомь; 
г) мhстr. 
 

120. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *ŏ) свhтило? 
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а) свhтилh; 
б) свhтилома; 
в) свhтилоу; 
г) свhтилhхъ. 
 

121. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) клад#зь? 

а) клад#з#; 
б) клад#зь; 
в) клад#зю; 
г) клад#з". 
 

122. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) vпостась? 

а) vпостасемъ; 
б) vпостасю; 
в) vпостасема; 
г) vпостасемь. 
 

123. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) вhтии? 

а) вhти"; 
б) вhтии; 
в) вhти>; 
г) вhтию. 
 

124. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) срhтени~? 

а) срhтени~мь; 
б) срhтени"ма; 
в) срhтении; 
г) срhтени~мъ. 
 

125. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(II відміна, давня основа на *jŏ) покои? 

а) покоихъ; 
б) покои; 
в) поко>; 
г) покою. 
 

126. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) с@дъ? 

а) с@довоу; 
б) с@довъ; 
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в) с@доу; 
г) с@дr. 
 

127. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) пиръ? 

а) пирови; 
б) пиръма; 
в) пиръмь; 
г) пиръмъ. 
 

128. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) низъ? 

а) низъ; 
б) низоу; 
в) низr; 
г) низовъ. 
 

129. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) ледъ? 

а) ледъма; 
б) ледъмь; 
в) ледъмъ; 
г) ледъми. 
 

130. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(III відміна, давня основа на *ŭ) гроздъ? 

а) гроздъхъ; 
б) гроздоу; 
в) гроздове; 
г) гроздовоу. 
 

131. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) мrшь? 

а) мrшьма; 
б) мrшьи; 
в) мrшью; 
г) мrши. 
 

132. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) сласть? 

а) сластьма; 
б) сластьми; 
в) сластьмъ; 
г) сласти. 
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133. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) г@сли? 

а) г@сль\; 
б) г@сльи; 
в) г@слью; 
г) г@сли. 
 

134. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) грьтань? 

а) грьтаньма; 
б) грьтанью; 
в) грьтаньми; 
г) грьтань\. 
 

135. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(IV відміна, давня основа на *ĭ) огнь? 

а) огнь~; 
б) огньи; 
в) огнью; 
г) огни. 
 

136. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) жрьнr? 

а) жрьнъви; 
б) жрьнъвоу; 
в) жрьнъве; 
г) жрьнъвъ. 
 

137. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) неплодr? 

а) неплодъви; 
б) неплодъве; 
в) неплодъвама; 
г) неплодъвамъ. 
 

138. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) тrкr? 

а) тrкъве; 
б) тrкъвъ; 
в) тrкъвоу; 
г) тrкъви. 
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139. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) >трr? 

а) >тръвами; 
б) >тръвь\; 
в) >тръвама; 
г) >тръвамъ. 
 

140. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(V відміна, давня основа на *ū) цhлr?  

а) цhлъвоу; 
б) цhлъви; 
в) цhлъвахъ; 
г) цhлъве. 
 

141. Яке слово є формою родового відмінка двоїни іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) корень? 

а) корене; 
б) кореноу; 
в) корени; 
г) коренъ. 
 

142. Яке слово є формою давального відмінка двоїни іменника 
(VI відміна, давня основа на *n) чисм#? 

а) чисменьмь; 
б) чисменьмъ; 
в) чисменьма; 
г) чисмени. 
 

143. Яке слово є формою знахідного відмінка двоїни іменника 
(VI відміна, давня основа на *s) око? 

а) очесоу; 
б) очеса; 
в) око; 
г) очесh. 
 

144. Яке слово є формою орудного відмінка двоїни іменника 
(VI відміна, давня основа на *t) агн#? 

а) агн#тьмъ; 
б) агн#тьма; 
в) агн#тr; 
г) агн#тьмь. 
 

145. Яке слово є формою місцевого відмінка двоїни іменника 
(VI відміна, давня основа на *r) дъmи? 
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а) дъmи; 
б) дъmере; 
в) дъmери; 
г) дъmероу. 
 

146. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка двоїни іменників з давньою основою на *ā? 

а) -āns; 
б) -ō; 
в) -ŏ ; 
г) -e . 
 

147. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ā? 

а) -ī; 
б) -ă; 
в) -āī; 
г) -ĭn. 
 

148. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ā? 

а) -ĕs; 
б) -ān; 
в) -ŭn; 
г) -ŏ. 
 

149. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ā? 

а) -mĭ; 
б) -ăjQ; 
в) -ĭmĭ; 
г) -jājQ. 
 

150. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ā? 

а) -ŏ ; 
б) -ĕs; 
в) -ī; 
г) -āī. 
 

151. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *ā? 

а) -ĕ; 
б) -ă; 
в) - ŏ ; 
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г) -е . 
 

152. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jā? 

а) -jān; 
б) -jāi; 
в) -jāns; 
г) -jăjQ. 
 

153. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jā? 

а) -jāі; 
б) -ŏ ; 
в) -ī; 
г) -jă. 
 

154. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jā? 

а) -jāі; 
б) -jān; 
в) -jāns; 
г) -ăjQ. 
 

155. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jā? 

а) -ŏmĭ; 
б) -ŭmĭ; 
в) -mĭ; 
г) -jăjQ. 
 

156. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jā? 

а) -e ; 
б) -jă; 
в) -jāī; 
г) -jān. 
 

157. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *jā? 

а) -ŏ ; 
б) -ĕ; 
в) -ĕs; 
г) -jă. 
 

158. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŏ? 
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а) -ŏ ; 
б) -e ; 
в) -ō; 
г) -ĕs. 
 

159. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŏ? 

а) -ī; 
б) -āī; 
в) -ŏn; 
г) -ŏ . 
 

160. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŏ? 

а) -ŏn; 
б) -jŏn; 
в) -ān; 
г) -ŭn. 
 

161. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŏ? 

а) -ŭmĭ; 
б) -ĭmĭ; 
в) -ŏmĭ; 
г) -ĭjQ. 
 

162. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŏ? 

а) -āī; 
б) -ŏ ; 
в) -e ; 
г) -ŏ . 
 

163. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *ŏ? 

а) -ŏ ; 
б) -ă; 
в) -ĕ; 
г) -ĕs. 
 

164. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -jŏmĭ; 
б) -jō; 
в) -jŏ ; 
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г) -jŏn. 
 

165. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -jŏ ; 
б) -ī; 
в) -jāī; 
г) -jŏī. 
 

166. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -jŏī; 
б) -jŏn; 
в) -jō; 
г) -jŏ . 
 

167. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -jăjQ; 
б) -ĭmĭ; 
в) -ĭjQ; 
г) -jŏmĭ. 
 

168. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -jāī; 
б) -jō; 
в) -jŏ ; 
г) -jŏī. 
 

169. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *jŏ? 

а) -ĕ; 
б) -jŏ ; 
в) -ă; 
г) -e . 
 

170. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ŏ ī; 
б) -ŭn; 
в) -ŭmĭ; 
г) -ŏ . 
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171. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ŏ ī; 
б) -ī; 
в) -e ; 
г) -ŭn. 
 

172. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ŏmĭ; 
б) -ĭn; 
в) -ŏ ; 
г) -ŭn. 
 

173. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ĭmĭ; 
б) -ŏmĭ; 
в) -ŭmĭ; 
г) -ăjQ. 
 

174. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ŏī; 
б) -āī; 
в) -ŏ ; 
г) -e . 
 

175. За допомогою якої флексії утворилася клична форма 
іменників з давньою основою на *ŭ? 

а) -ŏ ; 
б) -ĕ; 
в) -ă; 
г) -e . 
 

176. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -ĭn; 
б) -ĭmĭ; 
в) -e ; 
г) -ī. 
 

177. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -ī; 
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б) -ŏ ; 
в) -āī; 
г) -e . 
 

178. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -e ; 
б) -ĕs; 
в) -ĭn; 
г) -ĭmĭ. 
 

179. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -ĭs; 
б) -ĭjQ; 
в) -ĭn; 
г) -ī. 
 

180. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -ī; 
б) -e ; 
в) -ĭn; 
г) -ĭmĭ. 
 

181. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *ĭ? 

а) -ĕ; 
б) -e ; 
в) -ŏ ; 
г) -ĕs. 
 

182. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ū? 

а) -ī; 
б) -ĕs; 
в) -ĭn; 
г) -ĭjQ. 
 

183. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ū? 

а) -ŏ ; 
б) -ī; 
в) -āī; 
г) -ĕ. 
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184. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ū? 

а) -ān; 
б) -ŏn; 
в) -ĭn; 
г) -ŭn. 
 

185. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ū? 

а) -ĭmĭ; 
б) -ŏmĭ; 
в) -ăjQ; 
г) -ĭjQ. 
 

186. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на *ū? 

а) -e ; 
б) -ĕs; 
в) -āī; 
г) -ŏī. 
 

187. За допомогою якої флексії утворилася клична форма однини 
іменників з давньою основою на *ū? 

а) -ĕs; 
б) -ĕ; 
в) -ŏ ; 
г) -jă. 
 

188. За допомогою якої флексії утворилася форма родового 
відмінка однини іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -ī; 
б) -ĭn; 
в) -ĕs; 
г) -ĭmĭ. 
 

189. За допомогою якої флексії утворилася форма давального 
відмінка однини іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -āī; 
б) -ī; 
в) -ŏ ; 
г) -ĭn. 
 

190. За допомогою якої флексії утворилася форма знахідного 
відмінка однини іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -ŏn; 
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б) -ān; 
в) -ŭn; 
г) -ŏ. 
 

191. За допомогою якої флексії утворилася форма орудного 
відмінка однини іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -ĭn; 
б) -ĕs; 
в) -ĭjQ; 
г) -ĭmĭ. 
 

192. За допомогою якої флексії утворилася форма місцевого 
відмінка однини іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -e ; 
б) -āī; 
в) -ŏi; 
г) -ĕs. 
 

193. За допомогою якої флексії утворилася клична форма 
іменників з давньою основою на приголосний? 

а) -ĭjQ; 
б) -ĭn; 
в) -ī; 
г) -ĕs. 
 

194. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника ланита? 

а) -ęt; 
б) -ā; 
в) -ĕn; 
г) -ŏ. 
 

195. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника вечер"? 

а) -ĕr; 
б) -jŏ; 
в) -jā; 
г) -ā. 
 

196. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника пьшено? 

а) -ĕn; 
б) -ŏ; 
в) -ū; 
г) -jŏ. 
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197. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника жрьбии? 

а) -ĭ; 
б) -jŏ; 
в) -ęt; 
г) -jā. 
 

198. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника врьхъ? 

а) -ŭ; 
б) -ŏ; 
в) -ĭ; 
г) -ū. 
 

199. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника лакъть? 

а) -jŏ; 
б) -ĕs; 
в) -ęt; 
г) -ĭ. 
 

200. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника црькr? 

а) -jā; 
б) -ъv; 
в) -ā; 
г) -ŏ. 
 

201. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника чюдо? 

а) -ŏ; 
б) -ĕs; 
в) -ŭ; 
г) -ū. 
 

202. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника клюс#? 

а) -jŏ; 
б) -jā; 
в) -ĕn; 
г) -ęt. 
 

203. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника камr? 

а) -ĭ; 
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б) -ĕn; 
в) -ū; 
г) -ŏ. 
 

204. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника дъшти? 

а) -ā; 
б) -ĕr; 
в) -jā; 
г) -ĭ. 
 

205. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника сокачии? 

а) -ū; 
б) -ĭ; 
в) -jŏ; 
г) -jā. 
 

206. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника владrка? 

а) -ā; 
б) -ŏ; 
в) -ŭ; 
г) -ū. 
 

207. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника тръжиште? 

а) -ŏ; 
б) -ęt; 
в) -jŏ; 
г) -ĕr. 
 

208. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника бракъ? 

а) -ŭ; 
б) -ū; 
в) -ŏ; 
г) -ĭ. 
 

209. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника покои? 

а) -ū; 
б) -ĭ; 
в) -ŭ; 
г) -jŏ. 
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210. Який тематичний суфікс входив до складу давньої основи 
іменника монастrрь? 

а) -ĭ; 
б) -jŏ; 
в) -ŏ; 
г) -ĕr. 
 

211. У якій формі слова верига відображено результат 
II палаталізації? 

а) Кл. ф. одн.; 
б) Д. в. одн.; 
в) Р. в. мн.; 
г) М. в. дв. 
 

212. У якій формі слова дъска відображено результат 
II палаталізації? 

а) Р. в. одн.; 
б) М. в. одн.; 
в) Д. в. мн.; 
г) О. в. дв. 
 

213. У якій формі слова плаха відображено результат 
II палаталізації? 

а) З. в. одн.; 
б) Кл. ф. одн.; 
в) Н. в. дв.; 
г) З. в. мн. 
 

214. У якій формі слова  богъ відображено результат 
I палаталізації? 

а) М. в. одн.; 
б) Кл. ф. одн.; 
в) Н. в. дв.; 
г) М. в. мн. 
 

215. У якій формі слова  пhсъкъ  відображено результат 
I палаталізації? 

а) Кл. ф. одн.; 
б) Н. в. одн.; 
в) Кл. ф. мн.; 
г) О. в. дв. 
 

216. У якій формі слова страхъ відображено результат 
I палаталізації? 

а) Д. в. одн.; 



 117 

б) М. в. одн.; 
в) Кл. ф. одн.; 
г) М. в. мн. 
 

217. У якій формі слова врагъ відображено результат 
II палаталізації? 

а) Д. в. одн.; 
б) Кл. ф. одн.; 
в) Кл. ф. мн.; 
г) Кл. ф. дв. 
 

218. У якій формі слова млhко відображено результат 
II палаталізації? 

а) Кл. ф. одн.; 
б) Н. в. мн.; 
в) З. в. мн.; 
г) З. в. дв. 
 

219. У якій формі слова мhхъ відображено результат 
II палаталізації? 

а) Н. в. мн.; 
б) Н. в. дв.; 
в) М. в. дв.; 
г) Кл. ф. одн. 
 

220. У якому слові збігаються форми називного і давального 
відмінків однини? 

а) трьнии; 
б) раи; 
в) з#ть; 
г) козьл#. 
 

221. У якому слові збігаються форми відмінка і місцевого 
відмінків однини? 

а) злоба; 
б) краи; 
в) поле; 
г) кознь. 
 

222. У якому слові збігаються форми знахідного й орудного 
відмінків множини? 

а) вино; 
б) юньць; 
в) троудъ; 
г) медъ. 



 118 

 

223. У якому слові збігаються форми називного і родового 
відмінків двоїни? 

а) прhстолъ; 
б) оуповани~; 
в) мачеха; 
г) боукr. 
 

224. У якому слові збігаються форми знахідного  відмінка 
множини і називного відмінка двоїни? 

а) агн#; 
б) домъ; 
в) слово; 
г) ста". 
 

225. У якому слові збігаються форми місцевого відмінка однини і 
знахідного  відмінка двоїни? 

а) животъ; 
б) мечь; 
в) знам#; 
г) брашьно. 
 

226. У якому слові форми називного і знахідного  відмінків 
однини не збігаються? 

а) влъкъ; 
б) одръ; 
в) ловьць; 
г) свhшта. 
 

227. У якому слові форми місцевого відмінка однини і називного 
відмінка двоїни не збігаються? 

а) покои; 
б) ложе; 
в) работа; 
г) крr. 
 

228. У якому слові форми називного і знахідного відмінків 
множини не збігаються? 

а) вhдь; 
б) волъ; 
в) смокr; 
г) ноша. 
 

229. У якому слові форми родового і місцевого відмінків однини 
не збігаються? 
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а) талантъ; 
б) голь; 
в) медъ; 
г) им#. 
 

230. У якому слові форми давального відмінка однини і родового 
та місцевого відмінків двоїни не збігаються? 

а) плоть; 
б) жрhбии; 
в) отроч#; 
г) п@то. 
 

231. Яке слово у формі давального відмінка однини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) межда; 
б) полъ; 
в) варъ; 
г) десница. 
 

232. Яке слово у формі родового відмінка однини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) овьнъ; 
б) волъ; 
в) дъска; 
г) камень. 
 

233. Яке слово у формі знахідного відмінка однини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) стрhха; 
б) балии; 
в) овьч#; 
г) селени~. 
 

234. Яке слово у формі місцевого відмінка однини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) жаль; 
б) коло; 
в) плашть; 
г) соуша. 
 

235. Яке слово у формі називного відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) вранъ; 
б) лhто; 
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в) драга; 
г) сrнъ. 
 

236. Яке слово у формі родового відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) злакъ; 
б) дрhво; 
в) домъ; 
г) тать. 
 

237. Яке слово у формі давального відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) власъ; 
б) краи; 
в) свара; 
г) врьхъ. 
 

238. Яке слово у формі знахідного відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) авлени~; 
б) жьзлъ; 
в) стража; 
г) домъ. 
 

239. Яке слово у формі орудного відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) врьба; 
б) класъ; 
в) медъ; 
г) тел#тr. 
 

240. Яке слово у формі місцевого відмінка множини має те ж 
закінчення, що й у відповідній формі російської мови? 

а) бракъ; 
б) ратаи; 
в) боур"; 
г) дань. 
 

241. У якій формі наявний іменник у тексті: Чл ̃къ ~динъ бh 
богатъ (Сав. кн.)? 

а) З. в. одн.; 
б) Н. в. одн.; 
в) Р. в. мн.; 
г) Н. в. мн. 
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242. У якій формі наявний іменник у тексті: Иди на п@ти и 
хал@гr (Мар. єв.)? 

а) З. в. мн.; 
б) Р. в. одн.; 
в) Н. в. мн.; 
г) М. в. одн. 
 

243. У якій формі наявний іменник у тексті: Видите р@цh мои и 
нозh мои (Остр. єв.)? 

а) Д. в. одн.; 
б) М. в. одн.; 
в) З. в. дв.; 
г) З. в. мн. 
 

244. У якій формі наявний іменник у тексті: Рек@тъ вамъ се въ 
поустrни (Зогр. єв.)? 

а) Д. в. одн.; 
б) Р. в. мн.; 
в) З. в. дв.; 
г) М. в. одн. 
 

245. У якій формі наявний іменник у тексті: И пакr отъвръже 
с# съ кл#тво\ (Зогр. єв.)? 

а) З. в. одн.; 
б) Д. в. дв.; 
в) О. в. одн.; 
г) О. в. мн. 
 

246. У якій формі наявний іменник у тексті: И облhкош# и въ 
риз@ сво" (Остр. єв.)? 

а) З. в. одн.; 
б) Р. в. одн.; 
в) З. в. мн.; 
г) М. в. одн. 
 

247. У якій формі наявний іменник у тексті: Безъ домоу и безъ 
града бrвъше отъвръгли с# ~го бrш# (Супр. рук.)? 

а) Н. в. дв.; 
б) Д. в. одн.; 
в) Р. в. одн.; 
г) З. в. одн. 
 

248. У якій формі наявний іменник у тексті: Иди къ 
восточьнrимъ моимъ двьрьмъ (Супр. рук.)? 

а) Д. в. мн.; 
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б) О. в. одн.; 
в) М. в. одн.; 
г) Р. в. мн. 
 

249. У якій формі наявний іменник у тексті: Не возглас#тъ 
грътаньми своими (Супр. рук.)? 

а) Д. в. дв.; 
б) О. в. мн.; 
в) Д. в. мн.; 
г) О. в. дв. 
 

250. У якій формі наявний іменник у тексті: Wтъврати л³це 
тво~ отъ грhхъ моихъ (Син. пс.)? 

а) Р. в. одн.; 
б) З. в. одн.; 
в) З. в. мн.; 
г) Р. в. мн. 
 

251. У якій формі наявний іменник у тексті: И рек@ ~моу оч ̃е 
(Супр. рук.)? 

а) Кл. ф. мн.; 
б) Н. в. одн.; 
в) Кл. ф. одн.; 
г) Кл. ф. дв. 
 

252. У якій формі наявний іменник у тексті: По немь ³досте .в ̃. 
слhп(ь)ца. зов@шта ³ гл\ ̃шта... (Зогр. єв.)? 

а) Р. в. одн.; 
б) Р. в. дв.; 
в) З. в. одн.; 
г) Н. в. дв. 
 

253. У якій формі наявний іменник у тексті: С@сhди же и иже и 
бhах@ видhли прhжде hко слhпъ бh глаа ̃х@ не сь ли ~стъ сhд#и и 
прос# (Мар. єв.)? 

а) З. в. одн.; 
б) Н. в. дв.; 
в) З. в. мн.; 
г) Н. в. мн. 
 

254. У якій формі наявний іменник в тексті: …ли како речеши 
братроу твоемоу (Мар. єв.)? 

а) Р. в. дв.; 
б) Д. в. одн.; 
в) Р. в. одн.; 
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г) М. в. одн. 
 

255. У якій формі наявний іменник у тексті: Друга" же пад@ на 
каменеихъ (Мар. єв.)? 

а) М. в. одн.; 
б) З. в. одн.; 
в) М. в. мн.; 
г) З. в. мн. 
 

256. У якій формі наявний іменник у тексті: Вечероу же 
бrвъшю възлеже съ обhма на дес#те оученикома (Сав. кн.)? 

а) Д. в. дв.; 
б) О. в. дв.; 
в) Д. в. мн.; 
г) О. в. мн. 
 

257. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі місцевого 
відмінка однини? 

а) Посланъ бrсть Гаvриилъ подобьнъ оуготовати чистоуоумоу 
женихоу чрътогъ (Супр. рук.); 

б) И приведъше тельць оупитанr и заколhте (Остр. єв.); 
в) ² нач#ш# въ коупе отърицати с# в’си (Зогр. єв.); 
г) Рече рабоу своемоу (Зогр. єв.). 
 

258. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі називного 
відмінка множини? 

а) И видhвъ > стражд@шт> въ гребении (Зогр. єв.); 
б) ² вьниде къ н’имъ въ корабл’ь (Зогр. єв.); 
в) И прид@ пътиц# неебеськr> и позобаш# " (Мар. єв.); 
г) ² shло из лиха дивл’hах@ с#. ³ оужасах@ с# (Зогр. єв.). 
 

259. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі родового 
відмінка множини? 

а) ² грълица гнhздо себh идеже положи пътеньц> сво> 
(Син. пс.); 

б) Искоушеноу бrти отъ старьць ³ архиере³ ³ кънижьникъ 
(Зогр. єв.); 

в) Призьри боже и помози рабомъ своимъ  (Супр. рук.); 
г) Тоу б@детъ плачь и скрьжьтъ з@бомъ (Супр. рук.). 
 

260. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі родового 
відмінка множини? 

а) Въ окръстниихъ селhхъ и вьсехъ коуп#тъ себh хлhбr 
(Зогр. єв.); 

б) И абье вьлhзъ въ корабь съ оученикr своими (Зогр. єв.); 
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в) Нhсмь достоинъ да въ домъ мои вьнидеши (Зогр. єв.); 
г) Не отърhшаетъ ли своего волоу ли осъла отъ hсл³и (Сав. кн.). 
 

261. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі називного 
відмінка двоїни? 

а) А сrнове свhта изгънани б@д@тъ (Асс. єв.); 
б) Видhвъше же звhзд@ въздрадоваш# с# радости\  велие\ 

зhло (Сав. кн.); 
в) И се дъва слhпьца сhд#mа при п@ти слrшавъша ако и³с ̃ъ 

мимоходить (Остр. єв.); 
г) Ис#кнетъ любr многихъ (Зогр. єв.). 
 

262. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі родового 
відмінка однини? 

а) И мънh николи же не далъ ~си козьл#те (Супр. рук.); 
б) Мънога тhлеса почива\штихъ св#тrихъ въсташ# 

(Остр. єв.); 
в) По божи³ же любъви ~се мr и на колеси прив#зани бrти 

готови (Супр. рук.); 
г) Горами падhте на нr и хлъмомъ покрrите нr (Сав. кн.). 
 

263. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі 
знахідного відмінка двоїни? 

а) И пришьдъ рабъ тъ повhдh се гспди ̃ноу своемоу (Мар. єв.); 
б) Да веселимъ с# ако сrнъ мои сь мрьтвъ бh и оживh 

(Остр. єв.); 
в) И прикосн@с# р@цh ~> (Остр. єв.); 
г) И видhвъши ³ оученици его по морю ход#mа (Сав. кн.). 
 

264. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі 
давального відмінка однини? 

а) Не оуслrшитъ никтоже на расп@ти³хъ гласа его (Сав. кн.); 
б) Остави намъ грhхr наш# ³бо ³ сами оставлhмъ всhкомоу 

длъжникоу нашемоу (Супр. рук.); 
в) Бrлъ гладъ крhпъкъ на странh тои (Остр. єв.); 
г) Ис̃ъ видh же и един@ въдовиц@ оубог@ (Зогр. єв.). 
 

265. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі називного 
відмінка однини? 

а) Онъ же въставъ запрhти вhтроу и влънению водъноумоу 
(Асс. єв.); 

б) Клънетъ с# златомъ црк ̃внrмъ (Мар. єв.); 
в) И стоуденецъ естъ гл@бокъ отък@д@ оубо имаши вод@ 

жив@ (Мар. єв.); 
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г) И сh\штю~моу ова оубо пад@ при п@ти (Мар. єв.). 
 

266. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі 
давального відмінка множини? 

а) Св#тrимъ же м@ченикомъ затворенrмъ въ тьмници имена 
с@тъ си (Супр. рук.); 

б) Тьшта же симонh бh одръжима огнемь вельемь (Зогр. єв.); 
в) Повелhш# вльсви пръстr ~моу отъсhкати сво# р@чьнr# и 

ножьнr# (Супр. рук.); 
г) hкоже бо въ дьни ноевr тако б@детъ ³ въ дьни сн ̃а чск ̃аго 

(Мар. єв.). 
 

267. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі місцевого 
відмінка множини? 

а) Телесъно~ бо богатъство съ троудомъ и болhзни\ велико\ 
обрhта~тъ с# (Супр. рук.); 

б) Темьна вода въ облацhхъ аерьнrхъ (Син. пс.); 
в) Вr же с#дhте въ градh иероусалимьсцh доньдеже облhчете 

с# сило\ (Остр. єв.); 
г) Сь небесе придоста дъва аггела въ образh орълоу (Супр. рук.). 
 

268. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі орудного 
відмінка множини? 

а) Съшедъшоу исо ̃у съ горr. сърhте и народъ (Асс. єв.); 
б) Грhшьникъ... прогнhваетъ с>. з@бr... поскрежетъ (Син. пс.); 
в) Призъва ³с ̃. оученикr сво# (Сав. кн.); 
г) Четrрьми дес#тr. и шести\ лhтъ съзъдана бrсть цьркr 

си (Остр. єв.). 
 

269. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі 
знахідного відмінка однини? 

а) Призъвавъ ~диного отъ рабъ въпрашааше. чьто (Остр. єв.); 
б) Падъ же рабъ онъ клан"ше с# емоу (Сав. кн.); 
в) Шъдъ рабъ тъ обрhте единого подрuгъ своихъ (Сав. кн.); 
г) Посъла къ нимъ дроугrи рабъ (Мар. єв.). 
 

270. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі орудного 
відмінка однини? 

а) Не дадите ста ̃го пьсомъ (Мар. єв.); 
б) И мол³хъ с# оученикомъ твоимъ (Асс. єв.); 
в) ² изгна словомь доухr (Зогр. єв.); 
г) Б@детъ плачь и скръжетъ з@бомъ (Асс. єв.). 
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271. У якому фрагменті тексту іменник подано у формі орудного 
відмінка двоїни? 

а) Вечероу же бrвъшю възлеже съ обhма на дес#те 
оученикома (Сав. кн.); 

б) Тогда же рече цр ̃ь слоугамъ съв#завъше и по нозh и по 
р@цh (Син. пс.); 

в) И не по мънозhхъ дьньхъ събьравъ вьсе мьнии сrнъ отиде 
на стран@ далече (Остр. єв.); 

г) И бhаше емоу отъвhштано доухомь св#тrмь не видhти 
съмръти прhжде даже видить хрьста господьнh... (Мар. єв.). 

 

272. У якому фрагменті тексту іменник подано у кличній формі 
однини? 

а) Рече цср ̃ь дhвици проси оу мене... аште хоmеши и дамъ ти 
(Мар. єв.); 

б) Онъ же рече ¿мъ врагъ чск ̃ъ се сътвори (Зогр. єв.); 
в) ¿ речетъ емоу друже даждь ми въ заимъ три хлhбr (Мар. 

єв.); 
г) Граждане же его ненавидhах@ его (Мар. єв.). 
 
 

Прикметник  
 

1. Прикметники праслов’янської мови: 
а) разом із іменниками складали клас імен; 
б) майже не мали формальних показників розрізнення з іменниками; 
в) поступово розмежувалися з іменниками і сформували майбутній 

самостійний морфологічний клас на семантико-синтаксичному рівні; 
г) з самого початку складали самостійний  морфологічний клас слів; 
д) виділившись в окремий морфологічний клас слів, не відірвалися 

остаточно від іменників: граматичні категорії роду, числа, відмінка 
прикметника не самостійні – вони залежать від категорій іменника, з яким 
поєднуються у реченні. 

 

2. У старослов’янській мові виділялися: 
а) тільки якісні та присвійні прикметники; 
б) ті самі розряди прикметників, що й у сучасній українській мові: 

якісні, відносні та присвійні; 
в) тільки відносні та присвійні прикметники; 
г) тільки якісні та відносні прикметники; 
д) обмежена група подібних до прислівників прикметників, які не 

змінювалися за родами, числами, відмінками, а від прислівників 
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відрізнялися синтаксичною функцією – у реченні вони виконували 
функцію означень. 

 

3. Якісні прикметники виражали: 
а) якість предмета безпосередньо своїм значенням; 
б) якість предмета через відношення до інших предметів; 
в) якість предмета через приналежність особі; 
г) якість предмета через відношення до інших предметів та через 

приналежність особі; 
д) якість предмета безпосередньо своїм значенням та через 

приналежність особі. 
 

4. Відносні прикметники виражали: 
а) якість предмета безпосередньо своїм значенням; 
б) якість предмета через відношення до інших предметів; 
в) якість предмета через приналежність особі; 
г) якість предмета через відношення до інших предметів та через 

приналежність особі; 
д) якість предмета безпосередньо своїм значенням та через 

приналежність особі. 
 

5. Присвійні прикметники виражали: 
а) якість предмета безпосередньо своїм значенням; 
б) якість предмета через відношення до інших предметів; 
в) якість предмета через приналежність особі; 
г) якість предмета через відношення до інших предметів та через 

приналежність особі; 
д) якість предмета безпосередньо своїм значенням та через 

приналежність особі. 
 

6. Якісні прикметники утворюють від давніх основ за допомогою 
суфіксів: 

а) -îêú; 
б) -èíú; 
в) -èè; 
г) -úêú, -üêü; 
д) -èòú, -îâèòú. 
 

7. Якісні прикметники утворюють від давніх основ за допомогою 
суфіксів: 

а) -üíü; 
б) -îâàòú; 
в) -èè; 
г) -лú; -üлú; 
д) -îâú. 
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8. Якісні прикметники утворюють від давніх основ за допомогою 
суфіксів: 

а) -èâú, -üлèâú; 
б) -àòú; 
в) -òú, -òâú; 
г) -ðú; 
д) -üíú. 
 

9. Відносні прикметники утворюють від іменників за допомогою 
суфіксів: 

а) -îêú; 
б) -èíú; 
в) -èè; 
г) -híú, -àíú; 
д) -üíú. 
 

10. Присвійні прикметники утворюються від іменників, які 
означають назви людей і тварин, за допомогою суфіксів: 

а) -îâú, -єâú; 
б) -èíú; 
в) -àòú; 
г) -úêú, -üêü; 
д) -ü. 
 

11. Присвійні прикметники утворюють від іменників, які 
означають назви людей і тварин, за допомогою суфіксів: 

а) -èè; 
б) -òú, -òâú; 
в) -àòú; 
г) -îâàòú; 
д) -üíú. 
 

12. Назвіть рядок, у якому всі прикметники якісні: 
а) æåíàòú, èìåíèòú, æåíèõîâú; 
б) äîáðú, лüгúêú, ìåäâüíú; 
в) ìàлú, æåñòîêú, лåíèâú; 
г) íîâú, ñðüäèòú, àäàìîâú; 
д) àâðààìлü, гîñòèíú, ðîгàòú. 
 

13. Назвіть рядок, у якому всі прикметники відносні: 
а) ìèлîñòèâú, áîæèè, ÷èñòú; 
б) áðà÷üíú, äúøòàíú, ìîðüñêú; 
в) êèòîâú, âåлèêú, ñîóõú; 



 129 

г) гíèлú, ìàðèèíú, êåñàðåâú; 
д) âðàæèè, êðèлàòú, ñèлüíú. 
 

14. Назвіть рядок, у якому всі прикметники присвійні: 
а) áîæèè, àäàìîâú, áîгàòú; 
б) ïîгàíüñêú, äлúæüíú, øèðîêú; 
в) ñåñòðèíú, ñîòîíèíú, äàлåêú; 
г) ïåòðîâú, òåïлú, îòüíü; 
д) îâü÷èè, лüâîâú, гîñïîäüíü. 
 

15. Специфічна група прикметників, утворених за допомогою 
суфікса -üñêú (гîñïîäüñêú,  гðå÷üñêú): 

а) належить до якісних прикметників; 
б) належить до відносних прикметників; 
в) належить до присвійних прикметників; 
г) наближається до присвійних (якщо утворилися від назв істот), але 

такі прикметники виражають приналежність не одній особі, а групі осіб; 
д) наближається до відносних (якщо утворилися від назв неживих 

предметів). 
 

16. Первинними, або непохідними, й похідними могли бути: 
а) тільки якісні прикметники; 
б) тільки відносні прикметники; 
в) тільки присвійні прикметники; 
г) тільки якісні та відносні прикметники; 
д) якісні, відносні та присвійні прикметники. 
 

17. Назвіть рядок, у якому всі прикметники є непохідними: 
а) ìàлú, ðîгàòú, лüâîâú; 
б) æåíèõîâú, гîñòèíú, æåíüñêú; 
в) глîóõú, ÷лîâh÷ü, äàлåêú; 
г) íîâú, æåíàòú, лüñòèâú; 
д) áhлú, áúäðú, лþòú. 
 

18. Назвіть рядок, у якому всі прикметники є похідними: 
а) ìàлú, ðîгàòú, лüâîâú; 
б) æåíèõîâú, гîñòèíú, æåíüñêú; 
в) глîóõú, ÷лîâh÷ü, äàлåêú; 
г) íîâú, æåíàòú, лüñòèâú; 
д) áhлú, áúäðú, лþòú. 
 

19. Короткі та повні прикметники: 
а) були характерною ознакою старослов’янської мови; 
б) були характерною ознакою у минулому усіх слов’янських мов; 
в) не були характерною ознакою старослов’янської мови; 
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г) не були характерною ознакою у минулому усіх слов’янських мов. 
 

20. Короткі та повні форми мали: 
а) тільки якісні прикметники; 
б) тільки відносні прикметники; 
в) тільки присвійні прикметники; 
г) тільки якісні та відносні прикметники; 
д) тільки якісні та присвійні прикметники. 
 

21. Коротку форму мали: 
а) тільки якісні прикметники; 
б) тільки відносні прикметники; 
в) тільки присвійні прикметники; 
г) тільки якісні та відносні прикметники; 
д) якісні, відносні та присвійні прикметники. 
 

22. Повну форму мали: 
а) тільки якісні прикметники; 
б) тільки відносні прикметники; 
в) тільки присвійні прикметники; 
г) тільки якісні та відносні прикметники; 
д) якісні, відносні та присвійні прикметники. 
 

23. Короткі форми прикметників: 
а) давніші за походженням, ніж повні; 
б) новіші за походженням, ніж повні; 
в) у реченні могли виконувати тільки предикативну функцію; 
г) у реченні могли виконувати тільки атрибутивну функцію; 
д) у реченні могли виконувати як предикативну функцію, так і 

атрибутивну. 
 

24. Повні форми прикметників: 
а) давніші за походженням, ніж короткі; 
б) новіші за походженням, ніж короткі; 
в) у реченні могли виконувати тільки предикативну функцію; 
г) у реченні могли виконувати тільки атрибутивну функцію; 
д) у реченні могли виконувати як предикативну функцію, так і 

атрибутивну. 
 

25. Назвіть синоніми терміну короткі прикметники: 
а) займенникові прикметники; 
б) означені прикметники; 
в) членні прикметники; 
г) іменні прикметники; 
д) неозначені прикметники; 
е) нечленні прикметники. 
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26. Назвіть синоніми терміну повні прикметники: 
а) займенникові прикметники; 
б) означені прикметники; 
в) членні прикметники; 
г) іменні прикметники; 
д) неозначені прикметники; 
е) нечленні прикметники. 
 

27. Доля коротких та повних прикметників: 
а) західнослов’янські мови практично повністю втратили короткі 

форми; 
б) у східнослов’янських мовах короткі форми вживаються обмежено; 
в) у південнослов’янських мовах (сербсько-хорватська та 

словенська) й нині вживають короткі та повні прикметники; 
г) південнослов’янські мови практично повністю втратили короткі 

форми; 
д) у західнослов’янських мовах й нині вживають короткі та повні 

прикметники. 
 

28. Відмінювання повних прикметників старослов’янської мови: 
а) є особливим типом відмінювання, який має елементи 

прикметникової та займенникової парадигм; 
б) має такий вигляд: прикметники чоловічого та середнього родів 

змінюються за зразком іменників *ŏ-основ, *jŏ-основ, а прикметники 
жіночого роду – за зразком *ā-основ, *jā-основ; 

в) розрізняє твердий та м’який варіанти. 
 

29. Відмінювання коротких прикметників старослов’янської 
мови: 

а) є особливим типом відмінювання, який має елементи 
прикметникової та займенникової парадигм; 

б) має такий вигляд: прикметники чоловічого та середнього родів 
змінюються за зразком іменників *ŏ-основ, *jŏ-основ, а прикметники 
жіночого роду – за зразком *ā-основ ,*jā-основ; 

в) розрізняє твердий та м’який варіанти. 
 

30. Назвіть рядок, у якому всі прикметники є невідмінюваними: 
а) îóäîáü, ïлúíü, ñâîáîäüíú; 
б) ñîóгîóáü, лþáú, ñîóгîóáüíú; 
в) îóäîáú, îóäîáüíú, äàлåêú; 
г) õðîìú, лþáú, лüñòèâú; 
д) ñâîáîäü, ðàçлè÷ü, èñïлúíü. 
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31. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
невідмінюваними прикметниками: 

а) Пðàâúär іñïлúíú  äåñíіöà òâîh (Син. пс.); 
б) Дîáðr  ðàáå áлàгr è âhðüíå (Мар. код.); 
в) Мíîгîó è ðàçлè÷ü гíhâîó (Супр. рук.); 
г) Фàðèñåþ ñлhïå (Супр. рук.); 
д) Жèòèþ ïðhïðîñòü îòüöà I^àíà (Супр. рук.). 
 

32. Вищий та найвищий ступені порівняння у старослов’янській 
мові могли утворювати: 

а) якісні прикметники; 
б) відносні прикметники; 
в) присвійні прикметники; 
г) якісні та відносні прикметники; 
д) відносні та присвійні прикметники. 
 

33. Вищий ступінь порівняння утворювався суфіксальним 
способом шляхом приєднання до основи якісних прикметників: 

а) суфікса -üø-; 
б) суфікса -hGèø-; 
в) суфікса -àèø-; 
г)  префікса ïðh-; 
д) прислівника shлî $$$; 
е) префікса íàè-. 
 

34. Найвищий ступінь порівняння утворювався шляхом 
приєднання до основи якісних прикметників: 

а) суфікса -üø-; 
б) суфікса -hGèø-; 
в) суфікса -àèø-; 
г)  префікса ïðh-; 
д) прислівника shлî $$$; 
е) префікса íàè-. 
 

35. Назвіть рядок, у якому всі прикметники вжито у звичайній 
формі: 

а) áhлú, íîâú, ñîóõú; 
б) ñлàæäèè, íèæèè, гîðüøè; 
в) íîâhèøè, ârñî÷àè, ìèлhè; 
г) ïðhäîáðú, âüñhõú ìüíèè, íàèíèæüè; 
д) áлàгú, äîáðú, çúлú. 
 

36. Назвіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі 
вищого ступеня порівняння: 
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а) áhлú, íîâú, ñîóõú; 
б) ñлàæäèè, íèæèè, гîðüøè; 
в) íîâhèøè, ârñî÷àè, ìèлhè; 
г) ïðhäîáðú, âüñhõú ìüíèè, íàèíèæüè; 
д) áлàгú, äîáðú, çúлú. 
 

37. Назвіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі 
найвищого ступеня порівняння: 

а) áhлú, íîâú, ñîóõú; 
б) ñлàæäèè, íèæèè, гîðüøè; 
в) íîâhèøè, ârñî÷àè, ìèлhè; 
г) ïðhäîáðú, âüñhõú ìüíèè, íàèíèæüè; 
д) áлàгú, äîáðú, çúлú. 
 

38. Назвіть рядок, у якому від усіх прикметників вищий ступінь 
утворено за допомогою суплетивних форм: 

а) ìàлú, âåлèêú, ìúíîгú; 
б) ìлàäú, õîóäú, äðàгú; 
в) äîáðú, íîâú, ïîóñòú; 
г) õðîìú, лþáú, лüñòèâú; 
д) áлàгú, äîáðú, çúлú. 
 

39. Назвіть рядок, у якому від усіх прикметників вищий ступінь 
утворено за допомогою суплетивних форм: 

а) ìàлú, ìúíîгú, ìлàäú; 
б) âåлèêú, êðîòúêú, ñèлüíú; 
в) èìåíèòú, ìàñòèòú, äîìîâèòú; 
г) ñлàäúêú, áлàгú, ìèлîñòèâú; 
д) áлàгú, äîáðú, çúлú. 
 

40. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму ìüíèè, 
ìüíüøè (для жіночого роду), форму ìüíå (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

41. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму гîðèè, 
гîðüøè (для жіночого роду), форму гîðüøå (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
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г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

42. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму îóíèè, 
îóíüøè (для жіночого роду), форму îóíüøå (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

43. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму лîó÷èè, 
лîó÷üøè (для жіночого роду), форму лîó÷å (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

44. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму áîлèè, 
áîлüøè (для жіночого роду), форму áîлå (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

45. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму â#mèè (для 
жіночого роду), форму â#müøå (для середнього роду): 

а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

46. Від якого прикметника вищий ступінь мав форму ïîóøòèè, 
ïîóøòüøè (для жіночого роду), форму ïîóøòüøå (для середнього 
роду): 
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а) ìàлú; 
б) âåлèêú; 
в) ìúíîгú; 
г) áлàгú; 
д) äîáðú; 
е) çúлú. 
 

47. Творення вищого ступеня порівняння прикметників мало 
певні особливості: 

а) у формах називного відмінка однини прикметників чоловічого і 
середнього роду суфікс -üø- не зберігся, замість нього виступають 
варіанти чоловічого роду -èè, середнього -å; 

б) суфікс -hèø- у називному відмінку має варіанти чоловічого роду -
hè (-àè), середнього роду -h~ (-à~); 

в) ступінь мав два варіанти: абсолютний і відносний; 
г) повна форма творилася додаванням до короткої форми 

відповідного відмінка займенників è, ~, ". 
 

48. Творення найвищого ступеня порівняння прикметників мало 
певні особливості: 

а) у формах називного відмінка однини прикметників чоловічого і 
середнього роду суфікс -üø- не зберігся, замість нього вживаються 
варіанти чоловічого роду -èè, середнього -å; 

б) суфікс -hèø- у називному відмінку має варіанти чоловічого роду -
hè (-àè), середнього роду -h~ (-à~); 

в) ступінь мав два варіанти: абсолютний і відносний; найвищий 
абсолютний творився додаванням до звичайної форми прикметника 
префікса ïðh- або приєднанням прислівника shлî; найвищий відносний у 
текстах передається описово; 

г) повна форма творилася додаванням до короткої форми 
відповідного відмінка займенників è, ~, ". 

 

49. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у звичайній 
формі: 

а) ïðhл@êàârè; 
б) âüñhõъ  íå÷èñòhèøè; 
в) ñèлüíhè; 
г) ì@äðhèøè; 
д) ìъíîгъ. 
 

50. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі вищого 
ступеня порівняння: 

а) ïðhл@êàârè; 
б) âüñhõъ  íå÷èñòhèøè; 
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в) ñèлüíhè; 
г) ì@äðhèøè; 
д) ìъíîгъ. 
 

51. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
найвищого ступеня порівняння: 

а) ïðhл@êàârè; 
б) âüñhõъ  íå÷èñòhèøè; 
в) ñèлüíhè; 
г) ì@äðhèøè; 
д) ìъíîгъ. 
 

52. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметником у звичайній формі: 

а) Оñ@æäåíèå áîл’øåå (Зогр. код.); 
б) Сàìè ñ@øòå âüñhõъ  íå÷èñòhèøè (Супр. рук.); 
в) Нà âñhêъ æå äüíü âåлèêъ îár÷àè áh (Мар. єв.); 
г) Сòîóäåíüöü гл@áîêъ ~ñòü (Ост. єв.); 
д) Мüíèòå лè  hêî гàлèлhàíå ñèè гðhøъíhèøè ïà÷å âüñhõъ 

÷лêъ áhøà (Мар. єв.). 
 

53. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметником у формі вищого ступеня порівняння: 

а) Оñ@æäåíèå áîл’øåå (Зогр. код.); 
б) Сàìè ñ@øòå âüñhõъ  íå÷èñòhèøè (Супр. рук.); 
в) Нà âñhêъ æå äüíü âåлèêъ îár÷àè áh (Мар. єв.); 
г) Сòîóäåíüöü гл@áîêъ ~ñòü (Ост. єв.); 
д) Мüíèòå лè  hêî гàлèлhàíå ñèè гðhøъíhèøè ïà÷å âüñhõъ 

÷лêъ áhøà (Мар. єв.). 
 

54. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметником у формі найвищого ступеня порівняння: 

а) Оñ@æäåíèå áîл’øåå (Зогр. код.); 
б) Сàìè ñ@øòå âüñhõъ  íå÷èñòhèøè (Супр. рук.); 
в) Нà âñhêъ æå äüíü âåлèêъ îár÷àè áh (Мар. єв.); 
г) Сòîóäåíüöü гл@áîêъ ~ñòü (Ост. єв.); 
д) Мüíèòå лè  hêî гàлèлhàíå ñèè гðhøъíhèøè ïà÷å âüñhõъ 

÷л̃êъ áhøà (Мар. єв.). 
 

55. Iменні форми прикметників чоловічого роду твердого 
варіанта відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
в) ñåлî; 
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г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл". 
 

56. Iменні форми прикметників чоловічого роду м’якого 
варіанта відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
в) ñåлî; 
г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл". 
 

57. Iменні форми прикметників середнього роду твердого 
варіанта відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
в) ñåлî; 
г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл" . 
 

58. Iменні форми прикметників середнього роду м’якого 
варіанта відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
в) ñåлî; 
г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл". 
 

59. Iменні форми прикметників жіночого роду твердого варіанта 
відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
в) ñåлî; 
г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл". 
 

60. Iменні форми прикметників жіночого роду м’якого варіанта 
відмінювалися як іменники типу: 

а) ïлîäъ$; 
б) êîíü; 
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в) ñåлî; 
г) ïîл~; 
д) æåíà; 
е) çåìл". 
 

61. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (жін.); 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

62. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (æіí.); 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

63. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (жін.); 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

64. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (жін.)  ; 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

65. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
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б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (жін.); 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

66. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка однини: 

а) äîáðh~ìü (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
б) äîáðrèìü (чол. та сер.), äîáðî\ (жін.), äîáð@\ (жін.); 
в) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáð@\ (жін.); 
г) äîáðîó~ìîó (чол. та сер.), äîáðhè (жін.); 
д) äîáðà~гî (чол. та сер.), äîáðr# (жін.); 
е) äîáðrè (чол.), äîáðî~ (сер.), äîáðà" (жін.). 
 

67. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка множини: 

а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

68. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка множини: 

а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

69. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка множини: 

а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

70. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка множини: 
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а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

71. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка множини: 

а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

72. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка множини: 

а) äîáðrèõъ (чол., сер., жін.); 
б) äîáðrèìbbè (чол., сер., жін.); 
в) äîáðr> (чол.), äîáðà" (сер.), äîáðr>  (жін.); 
г) äîáðrèìъ (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèõú (чол., сер., жін.); 
е) äîáðèè (чол.), äîáðî" (сер.), äîáðr> (жін.). 
 

73. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

74. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

75. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
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б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

76. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

77. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

78. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка двоїни: 

а) äîáðà" (чол.); 
б) äîáðhè (сер.); 
в) äîáðhè (жін.); 
г) äîáðîóю (чол., сер., жін.); 
д) äîáðrèìà (чол., сер., жін.). 
 

79. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

80. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
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д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

81. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

82. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

83. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

84. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка однини: 

а) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
б) ìúíîæàèøåìü (чол. та сер.), ìúíîæàèøå\ (жін.); 
в) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèø@ (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол. та сер.), ìúíîæàèøè (жін.); 
д) ìúíîæàèøà (чол. та сер.), ìúíîæàèø# (жін.); 
е) ìúíîæàè (чол.), ìúíîæà~ (сер.), ìúíîæàèøè (жін.). 
 

85. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
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г) ìúíîæàèøåìъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

86. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
г) ìúíîæàèøåìъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

87. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
г) ìúíîæàèøåìъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

88. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
г) ìúíîæàèøåìъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

89. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
г) ìúíîæàèøåìъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

90. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка множини: 

а) ìúíîæàèøèõъ (чол. та сер.), ìúíîæàèøàõъ (жін.); 
б) ìúíîæàèøè (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìè (жін.); 
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в) ìúíîæàèø# (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø#  (жін.); 
г) ìúíîæàèøåìú (чол. та сер.), ìúíîæàèøàìъ (жін.); 
д) ìúíîæàèøü (чол., сер., жін.); 
е) ìúíîæàèøå (чол.), ìúíîæàèøà (сер.), ìúíîæàèø# (жін.). 
 

91. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
називного відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
 

92. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
родового відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
 

93. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
давального відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
 

94. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
знахідного відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
 

95. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
орудного відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
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96. Назвіть рядок, у якому вміщено прикметник у формі 
місцевого відмінка двоїни: 

а) ìúíîæàèøà (чол.); 
б) ìúíîæàèøè (сер.); 
в) ìúíîæàèøè (жін.); 
г) ìúíîæàèøîó (чол., сер., жін.); 
д) ìúíîæàèøåìà (чол., сер., жін.). 
 

97. Які зміни відбулися у ланцюжку прикметників íîâà~гî → 
íîâàåгî → íîâààгî →  íîâàгî (т. зв. стяжіння): 

а) rè → r, èè→ è; 
б) è~ → èå → èè → è; 
в) h~ → hå →  hh → h; 
г) îó~ → îóå → îóîó → îó; 
д) à~ → àå → àà → à. 
 

98. Які зміни відбулися у ланцюжку прикметників íîârèõú → 
íîârõú, ñèíèèõú → ñèíèõú (т. зв. стяжіння): 

а) rè → r, èè→ è; 
б) è~ → èå → èè → è; 
в) h~ → hå →  hh → h; 
г) îó~ → îóå → îóîó → îó; 
д) à~ → àå → àà → à. 
 

99. Які зміни відбулися у ланцюжку прикметників ñèíè~ìü → 
ñèíèєìü →  ñèíèèìü → ñèíèìü (т. зв. стяжіння): 

а) rè → r, èè→ è; 
б) è~ → èå → èè → è; 
в) h~ → hå →  hh → h; 
г) îó~ → îóå → îóîó → îó; 
д) à~ → àå → àà → à. 
 

100. Які зміни відбулися у ланцюжку прикметників íîâh~ìü → 
íîâhåìü → íîâhhìü → íîâhìü (т. зв. стяжіння): 

а) rè → r, èè→ è; 
б) è~ → èå → èè → è; 
в) h~ → hå →  hh → h; 
г) îó~ → îóå → îóîó → îó; 
д) à~ → àå → àà → à. 
 

101. Які зміни відбулися у ланцюжку прикметників íîâîó~ìîó → 
íîâîóåìîó → íîâîóîóìîó → íîâîóìîó (т. зв. стяжіння): 

а) rè → r, èè→ è; 
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б) è~ → èå → èè → è; 
в) h~ → hå →  hh → h; 
г) îó~ → îóå → îóîó → îó; 
д) à~ → àå → àà → à. 
 

102. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметниками в кличній формі: 

а) Правъдr iсплънъ  деснhца твоh (Син. пс.); 
б) Дîáðr ðàáå áлàгr è âhðüíå (Мар. код.); 
в) Мíîгîó è ðàçлè÷ú гíhâîó (Супр. рук.); 
г) Фàðèñåþ ñлhïå (Супр. рук.); 
д) Жèòèþ ïðhïðîñòü îòüöà I^àíà (Супр. рук.). 
 

103. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметником у ролі означення: 

а) Сòîóäåíüöü гл@áîêú ~ñòü (Ост. єв.); 
б) Хлhár ÷èñòr è òîïлr… … ìлàär ñrðr (Супр. рук.); 
в) Зúлî äðhâî ïлîär çлr òâîðèòú (Зогр. єв.); 
г) Дîñòîèí@ ÷#ñòü, íå ïî ìúíîçhõú äüíüõú, глàäú êðhïúêú 

(Ост. єв.); 
д) Нà âñhêú æå äüíü âåлèêú îár÷àè áh (Мар. єв.). 
 

104. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
прикметником у ролі іменної частини складеного іменного присудка: 

а) Сòîóäåíüöü гл@áîêú ~ñòü (Ост. єв.); 
б) Хлhár ÷èñòr è òîïлr… … ìлàär ñrðr (Супр. рук.); 
в) Зúлî äðhâî ïлîär çлr òâîðèòú (Зогр. єв.); 
г) Дîñòîèí@ ÷#ñòü, íå ïî ìúíîçhõú äüíüõú, глàäú êðhïúêú 

(Ост. єв.); 
д) Нà âñhêú æå äüíü âåлèêú îár÷àè áh (Мар. єв.). 
 

105. Які з наведених прикладів свідчать про те, що короткі 
форми прикметників відмінювалися: 

а) на босу ногу; 
б) от мала до велика; 
в) средь бела дня; 
г) по белу свету; 
д) выводить на чистую воду. 
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Займенник  
 

1. Усі займенники старослов’янської мови поділялися на: 
а) особові і неособові; 
б) особові і родові; 
в) особові і безродові; 
г) неособові і родові. 
 

2. Група особових займенників включала: 
а) дві підгрупи; 
б) три підгрупи; 
в) одну підгрупу; 
г) чотири підгрупи. 
 

3. Група неособових займенників включала: 
а) п’ять підгруп; 
б) шість підгруп; 
в) сім підгруп; 
г) вісім підгруп. 
 

4. У старослов’янській мові до особових належали займенники: 
а) I особи; 
б) II особи; 
в) III особи; 
г) I і II особи. 
 

5. У старослов’янській мові у значенні займенника III особи 
вживалися: 

а) зворотний займенник; 
б) відносні займенники; 
в) вказівні займенники; 
г) означальні займенники. 
 

6. У чому полягала відмінність особових займенників і 
зворотного від іменників? 

а) не мали категорії роду; 
б) не мали категорії числа; 
в) не мали категорії відмінка; 
г) не мали категорії роду, числа і відмінка. 
 

7. У чому була відмінність між особовими займенниками і 
зворотним займенником? 

а) зворотний займенник не мав форм Н. в., множини та двоїни; 
б) зворотний займенник не мав форм Н. в. та множини; 
в) зворотний займенник не мав форм Н. в. та двоїни; 
г) зворотний займенник не мав форми Н. в. 
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8. Для якого розряду займенника характерною особливістю 
відмінювання є наявність суплетивних форм? 

а) для питальних займенників; 
б) для присвійних займенників; 
в) для особових займенників; 
г) для означальних займенників. 
 

9. Які відмінкові форми особових займенників були 
енклітичними? 

а) форми Р. в. одн. і мн.; 
б) форми Д. в. одн. і мн.; 
в) форми З. в. одн. і мн.; 
г) форми О. в. одн. і мн. 
 

10. Від яких займенників у доісторичний період за допомогою 
суфікса -jо були утворені присвійні займенники? 

а) від особових; 
б) від зворотного; 
в) від питальних; 
г) від відносних. 
 

11. Які займенники можуть виконувати функцію неозначених 
займенників (при певних умовах)? 

а) заперечні; 
б) питальні; 
в) вказівні; 
г) відносні. 
 

12. Які займенники утворилися від питальних? 
а) заперечні; 
б) неозначені; 
в) відносні; 
г) заперечні і неозначені. 
 

13. Які неособові займенники мають категорію роду і числа? 
а) вказівні; 
б) присвійні; 
в) означальні; 
г) усі, крім займенників къто, чьто та похідних від них. 
 

14. На скільки груп за значенням поділяються вказівні 
займенники? 

а) на дві групи; 
б) на три групи; 
в) на чотири групи; 



 149 

г) на п’ять груп. 
 

15. У відмінюванні родових займенників виділяють типи 
відмінювання: 

а) займенниковий, іменниковий та прикметниковий; 
б) займенниковий та іменниковий; 
в) займенниковий та прикметниковий; 
г) іменниковий та прикметниковий. 
 

16. У межах займенникового типу відмінювання розрізняють: 
а) твердий варіант закінчення; 
б) твердий і м’який варіанти закінчень; 
в) м’який варіант закінчення; 
г) твердий, м’який і мішаний варіанти закінчень. 
 

17. З яких старослов’янських займенників сформувалися сучасні 
форми прямих і непрямих  відмінків особових займенників? 

а) особових; 
б) вказівних; 
в) особових і частково вказівних; 
г) частково вказівних. 
 

18. У якому фрагменті тексту є займенник? 
а) И створи яко бичь отъ вьрви (Остр. єв.); 
б) И съв#за и въ темьници (Асс. єв.); 
в) Въ...… селhхъ ¿ вьсехъ. к@п#тъ... хлhбr (Зогр. єв.); 
г) И раздhли има имhни~ (Остр. єв.). 
 

19. У якому фрагменті тексту нема займенника? 
а) Оуподобл\ и м@ж\ м@дроу (Мар. єв.); 
б) И би"х@ ³ по ланитама (Зогр. єв.); 
в) I прhда доухъ... господоу вьс@ крьвь (Супр. рук.); 
г) Посла... игоумень" донести просвор@ вь... вьсь (Супр. рук.). 
 

20. У якому рядку наявний займенник з основою на -о? 
а) nnтhхъ; 
б) ваю; 
в) вьсь; 
г) ции. 
 

21. У якому рядку наявний займенник з основою на -jе? 
а) къто; 
б) \; 
в) ~тероу; 
г) тои. 
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22. У якому рядку відсутній займенник з основою на -о? 
а) тъ; 
б) то; 
в) та; 
г) >. 
 

23. У якому рядку відсутній займенник з основою на -jе? 
а) ихъ; 
б) "; 
в) ~ю; 
г) т@. 
 

24. Який із займенників належав до групи особових? 
а) вh; 
б) онъ; 
в) мои; 
г) чи". 
 

25. Який із займенників належав до групи неособових? 
а) мене; 
б) т#; 
в) себе; 
г) она. 
 

26. Який із займенників не належав до групи особових? 
а) оно; 
б) м#; 
в) нама; 
г) ваю. 
 

27. Який із займенників не належав до групи неособових? 
а) "къ; 
б) и; 
в) ва; 
г) вьсь. 
 

28. Який із займенників належав до особових? 
а) си; 
б) тебh; 
в) то; 
г) вьс". 
 

29. Який із займенників належав до зворотного? 
а) м#; 
б) >; 
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в) с#; 
г) т#. 
 

30. Який із займенників належав до вказівних? 
а) то>; 
б) мо\; 
в) вьс>; 
г) кr>. 
 

31. Який із займенників належав до присвійних? 
а) то\; 
б) насъ; 
в) ко~>; 
г) мо>. 
 

32. Який із займенників належав до означальних? 
а) мои; 
б) \; 
в) ина; 
г) ка". 
 

33. Який із займенників належав до питальних? 
а) цhмь; 
б) ~мьже; 
в) сице; 
г) ничесо. 
 

34. Який із займенників належав до відносних? 
а) тацh; 
б) ~>же; 
в) ции; 
г) како. 
 

35. Який із займенників належав до неозначених? 
а) коликъ; 
б) сицего; 
в) ~терh; 
г) вьсh. 
 

36. Який із займенників належав до заперечних? 
а) нhцhмь; 
б) ~терr; 
в) колико; 
г) ничесомоу. 
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37. Який із наведених займенників не розрізняв роду? 
а) тъ; 
б) наше; 
в) ~тера; 
г) вr. 
 

38. Який із наведених займенників не розрізняв роду? 
а) сиць; 
б) азъ; 
в) себе; 
г) комоу. 
 

39. Який із наведених займенників не розрізняв числа? 
а) нhчьто; 
б) таковъ; 
в) кrижьдо; 
г) ". 
 

40. Який із наведених займенників не розрізняв числа? 
а) нhкъто; 
б) ка"; 
в) чимь; 
г) кого. 
 

41. Який із наведених займенників не мав форми називного 
відмінка? 

а) мо~и; 
б) томь; 
в) ваю; 
г) си. 
 

42. Який із наведених займенників мав особові форми? 
а) вьс\; 
б) имь; 
в) нr; 
г) себh. 
 

43. Який із наведених займенників не мав особових форм? 
а) ми; 
б) т#; 
в) нама; 
г) ции. 
 

44. Який із наведених займенників, маючи категорію числа, не 
мав форми множини? 
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а) чемь; 
б) ко~; 
в) коликъ; 
г) така. 
 

45. Який із наведених займенників, маючи категорію числа, не 
мав форми двоїни? 

а) ~лико; 
б) вьсе\; 
в) тhмь; 
г) ~и. 
 

46. Який із наведених займенників відмінювався за іменниковим 
типом? 

а) инакъ; 
б) кrи; 
в) ~теръ; 
г) нашь. 
 

47. Який із наведених займенників відмінювався як членний 
(повний) прикметник? 

а) таковъ; 
б) сицевъ; 
в) толикъ; 
г) которrи. 
 

48. Який із наведених займенників відмінювався за м’яким 
типом? 

а) инъ; 
б) кrи; 
в) къто; 
г) овъ. 
 

49. Який із наведених займенників відмінювався за змішаним 
типом? 

а) вьсь; 
б) такъ; 
в) вашь; 
г) чьи. 
 

50. Який із наведених займенників відмінювався за твердим 
типом? 

а) чии; 
б) иже; 
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в) самъ; 
г) сь. 
 

51. У якому рядку наявна суплетивна форма займенника? 
а) на; 
б) сво~го; 
в) ~тера; 
г) тацhхъ. 
 

52. У якому рядку відсутня суплетивна форма займенника? 
а) мене; 
б) нr; 
в) вьсемь; 
г) ~ю. 
 

53. У якому рядку наявний власне вказівний займенник? 
а) такъ; 
б) овъ; 
в) толикъ; 
г) сицевь. 
 

54. У якому рядку наявний якісно-вказівний займенник? 
а) селикъ; 
б) то; 
в) така; 
г) они. 
 

55. У якому рядку наявний кількісно-вказівний займенник? 
а) толикъ; 
б) "ка; 
в) сиць; 
г) ово. 
 

56. Назвіть рядок, у якому є особовий займенник: 
а) Въ оно врhм# вьзрhвъ ³соусъ очима сво³ма на небо ³ рече 

(Сав. кн.); 
б) И прикосн@с# р@цh ~> (Остр. єв.); 
в) Горами  падhте на нr и хлъмомъ покрrите нr (Сав. кн.); 
г) Чловhкъ нhкrи. имh дъва сrна (Остр. єв.). 
 
 

57. Назвіть рядок, у якому є зворотний займенник: 
а) И не паде с# основана бо бh на камене (Мар. єв.); 
б) Видh инr на трьжиmи сто>mа празъднr... (Мар. єв.); 
в) О ³звh стънrхъ въ насъ вештехъ (Зогр. єв.); 
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г) ¿ вьзиде трънии ¿ подави е (Зогр. єв.). 
 

58. Назвіть рядок, у якому є вказівний займенник: 
а) Вr же оуслrшите притъч@ сhвъшаего... (Зогр. єв.); 
б) И не знах@ егоже хотhах@ >т³ (Зб. Кл.); 
в) Село коупихъ и имамъ н@жд@ изити и видhти е (Мар. єв.); 
г) ¿ рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроугъ (Мар. єв.). 
 

59. Назвіть рядок, у якому є означальний займенник: 
а) Вьсhкъ бо прос#и приемлетъ (Мар. єв.); 
б) Тъ бо иродъ посълавь >ть иоана (Мар. єв.); 
в) И дадите прьстень на р@к@ его (Остр. єв.); 
г) И азъ гл ̃\ вамъ просите и дастъ с# вамъ (Мар. єв.). 
 

60. Назвіть рядок, у якому є присвійний займенник: 
а) И шъдъ рабъ тъ обрhте единого отъ подрuгъ своихъ (Сав. 

кн.); 
б) И прикосн@ с# р@цh е> (Асс. єв.); 
в) Рече г ̃ь притъч@ си\ (Сав. кн.); 
г) Гл ̃а гн ̃ъ винограда къ приставьникоу своемоу (Мар. єв.). 
 

61. Назвіть рядок, у якому є неозначений займенник: 
а) Оуподобл\ и м@ж\ м@дроу (Мар. єв.); 
б) Ишт# плода на смоковьници се³ (Зогр. єв.); 
в) Въ оно врhм# законьникъ етеръ приде (Асс. єв.); 
г) "ко бhси мънози вънидош# въ нь (Остр. єв.). 
 

62. Назвіть рядок, у якому є відносний займенник: 
а) Въ оно врhм# приде ³ис ̃ъ въ градъ самареискъ нарица~мr 

соухарь (Остр. єв.); 
б) Боу> бо приемъш# свhтильникr сво> (Зогр. єв.); 
в) Подобьно естъ цр ̃стви~ нб ̃ское члк ̃оу цр ̃ю. иже изволи 

съвhmати слово съ рабr сво³ми (Сав. кн.); 
г) Падъ же подроугъ онъ молhаше ³ гл̃# (Сав. кн.). 
 

63. Назвіть рядок, у якому є питальний займенник: 
а) ...кто оубо есть вhрънr рабъ и м@дрr (Мар. єв.); 
б) Посъла > въ виногд ̃ъ свои (Мар. єв.); 
в) ~гда зъванъ б@деши нhкоторrмь на бракъ. не с#ди на 

прhдьнимь мhстh... (Остр. єв.); 
г) Свhтъ очью моею ³ тъ нhстъ съ мно@ (Син. тр.). 
 

64. Назвіть рядок, у якому є заперечний займенник: 
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а) Чъто хоштеши м³ дати ³ азъ вамъ прhдам³ и (Зб. Кл.); 
б) Гл̃аша емоу оучителю. вhмь hко истиненъ еси ¿ не родиши ни 

о комьже (Мар. єв.); 
в) Чьто съм@штени ~сте и почьто помrшл~ни" въход#ть въ 

срьдьца ваша (Остр. єв.); 
г) Чловhкъ нhкrи. имh дъва сrна (Остр. єв.). 
 

65. У якому уривку тексту займенник має форму родового 
відмінка множини? 

а) hко вамъ дано естъ разоумhти. та¿на црс ̃твиh небс ̃каго 
(Зогр. єв.); 

б) Въ оно врhм# приде и³с ̃ъ въ градъ самареискъ нарица~мr 
соухарь (Остр. єв.); 

в) И облhкош# и въ ризr сво" (Остр. єв.); 
г) Въ врhм# оно въскрьсъ и³с ̃ъ отъ мьрътвrихъ ста по срhдh 

оученикъ сво³хъ (Остр. єв.). 
 

66. У якому уривку тексту займенник має форму знахідного 
відмінка множини? 

а) Не досто³но естъ вложити его въ кар’ван@ (Зогр. єв.); 
б) И гл ̃а емоу маловhре (Зогр. єв.); 
в) ¿ видhвъ > рече ¿мъ (Зогр. єв.); 
г) Многr народr окръстъ себе (Зогр. єв.). 
 

67. У якому уривку тексту займенник має форму називного 
відмінка однини? 

а) Оумhете дааниh блага даhти ч#домъ вашимъ (Мар. єв.); 
б) Положен@ въ оуброусh боhахъ бо с# тебе (Мар. єв.); 
в) Въ тьжде дн ̃ь ³шьдъ ис ̃ ³з домоу (Зогр. єв.); 
г) ¿ не хотhах@ прити пакr посъла инr рабr гл ̃# (Син. тр.). 
 

68. У якому уривку тексту займенник має форму родового 
відмінка однини? 

а) Въ оно врhм# законьникъ етеръ приде (Асс. єв.); 
б) И азъ гл ̃\ вамъ просите и дастъ с# вамъ (Мар. єв.); 
в) Дадите ³мъ вr hсти ³ глаш ̃# емоу (Зогр. єв.); 
г) И прикосн@с# р@цh ~> (Остр. єв.). 
 

69. У якому уривку тексту займенник має форму давального 
відмінка множини? 

а) ¿зьми прьвhе брьвъно изъ очесе твоего (Мар. єв.); 
б) Вьсhкъ бо прос#и  приемлетъ. ¿ ишт#и обрhтаатъ (Мар. єв.); 
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в) Бh бо корабл’ь по срhдh мор’h. а сь единъ на земли (Зогр. 
єв.); 

г) ¿штите и обр#mете тльцhте и отвръзетъ с# вамъ (Мар. єв.). 
 

70. У якому уривку тексту займенник має форму давального 
відмінка однини? 

а) ¿ бh разроушение е> велие shло (Мар. єв.); 
б) Приде врагъ его и въсhh плhвелъ по срhдh пъшениц# и 

wтиде (Л. Унд.); 
в) ~гда зъванъ б@деши нhкоторrмь на бракъ (Остр. єв.); 
г) И никъто же не да"аше ~моу (Остр. єв.). 
 

71. У якому уривку тексту займенник має форму місцевого 
відмінка однини? 

а) hко не имамъ кьде сьбьрат³ плодъ моихъ (Асс. єв.); 
б) ¿ не хотhах@ прити пакr посъла инr рабr гл ̃# (Син. тр.); 
в) Не оуслrшитъ никтоже на расп@ти³хъ гласа его (Сав. кн.); 
г) А бръвъна еже естъ въ оцh твоемь не чюеши (Мар. єв.). 
 

72. У якому уривку тексту займенник має форму знахідного 
відмінка однини? 

а) Оуподобитъ с# м@ж@ боу\. ¿же созъда сво@ храмин@ на 
пhсъцh (Мар. єв.); 

б) Чьто съм@штени ~сте и почьто помrшл~ни" въход#тъ въ 
срьдьца ваша (Остр. єв.); 

в) ¿ рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроугъ (Мар. єв.); 
г) Бrсть гладъ крhпъкъ на странh тои (Остр. єв.). 
 

73. У якому уривку тексту займенник має форму називного 
відмінка множини? 

а) Рече же приставьникъ домоу. чьто сътвор’\ (Зогр. єв.); 
б) Овr же камени~мь побиш# (Зб. Кл.); 
в) hкоже и азъ тебе помиловахъ (Сав. кн.); 
г) ¿ рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроугъ (Мар. єв.). 
 

74. У якому уривку тексту займенник має форму орудного 
відмінка множини? 

а) Тоу б@де плачъ и  скръжетъ з@бомъ (Л. Унд.); 
б) Егоже хотhаше прhдати. ³бо свhтильникомь с@штемъ ³ 

свhштамъ толикамъ (Зб. Кл.); 
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в) Остави намъ грhхr наш# ³бо ³ сами оставлhмъ всhкомоу 
длъжникоу нашемоу (Супр. рук.); 

г) И аби~ вь сьнh вид#тъ сво~го сн ̃а глагол@шта имъ (Супр. 
рук.). 

 

75. У якому уривку займенник має форму місцевого відмінка 
однини? 

а) Не >с# же вhрr июдеи о немь hко бh слhпъ и прозьре (Мар. 
єв.); 

б) Wнъ же рече ни  еда како въстръза@mе плhвелr. 
въстръгнете и съ ними пъшениц@ (Л. Унд.); 

в) И придохомъ поклонитъ с# ~моу (Остр. єв.); 
г) И тъ оклеветанъ бrсть къ немоу (Зогр. єв.). 
 

76. У якому уривку займенник має форму місцевого відмінка 
множини? 

а) По н~мь идоша народи мънози и се дъва слhпьца сhд#mа при 
п@ти (Остр. єв.); 

б) И мrшлааше вь себе гл ̃#. чьто сьтвор\ (Асс. єв.); 
в) Отъ н’елиже прихожд@. ишт# плода на смоковьници се³ (Зогр. 

єв.); 
г) И вhдr вь мhстhхъ тhхъ звhрии множьство (Супр. рук.). 
 

77. У якому уривку займенник має форму орудного відмінка 
однини? 

а) ¿ видhвъ > рече ¿мъ (Зогр. єв.); 
б) ...чл ̃̃коу цр ̃ю. иже изволи съвhmати слово съ рабr сво³ми (Сав. 

кн.); 
в) Бъд#mе и стрhг@mе страж@ ноmьн@\ о стадh сво~мь (Остр. 

єв.); 
г) I дhти мо> съ мъно\ на ложи с@тъ (Мар. єв.). 
 

78. У якому уривку займенник має форму знахідного відмінка 
двоїни? 

а) ¿ враmьше с# растръгн@тъ вr (Мар. єв.); 
б) I посъла рабr сво> въ годин@ вечер# (Зогр. єв.); 
в) Видите р@цh мои и нозh мои >ко самъ азъ ~смь (Остр. єв.); 
г) I видhвъ > стражд@шт> въ гребени (Зогр. єв.). 
 

79. У якому уривку займенник має форму давального відмінка 
двоїни? 

а) hко же прилежаах@ въпраша\ште и. въсклони с# и рече имъ 
(Мар. єв.); 
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б) Тогда посла дъва оученика гл ̃# има. идhта въ весь (Зогр. єв.); 
в) Съхождааше п@темь тhмъ (Асс. єв.); 
г) Въ пръвr же дьнь опрhснъкъ прист@пиш# оученици к исо ̃у. 

гл ̃\ште къ немоу (Зогр. єв.). 
 

80. У якому уривку займенник має форму називного відмінка 
двоїни? 

а) И створ\. ва ловьца чл ̃комь (Зб. Кл.); 
б) На нr оуповахомъ (Син. пс.); 
в) И прикосн@с# р@цh ~> (Остр. єв.); 
г) Како можетъ члк ̃ъ... сица знамениh творити (Мар. єв.). 
 

81. У якому уривку займенник має форму родового відмінка 
двоїни? 

а) Тъгда въсташ# дhвr тr вьс# (Мар. єв.); 
б) Разл@читъ > дроугъ отъ дроуга (Мар. єв.); 
в) Привед’ше же \ къ бж ̃ию рабоу (Супр. рук.); 
г) И вопросиш# h  гл ̃\ште. сь ли естъ сн ̃ъ ваю (Мар. єв.). 
 

82. У якому уривку займенник має форму орудного відмінка 
двоїни? 

а) Ни прhб@д@тъ же законопрhст@пьниц³ прhдъ очима мо³ма 
(Син. пс.); 

б) Не >с# же вhрr июдеи о немь (Мар. єв.); 
в) Егоже хотhаше прhдати. ³бо свhтильникомь с@штемъ ³ 

свhштамъ толикамъ (Зб. Кл.); 
г) I гл ̃а има (Мар. єв.). 
 

83. У якому реченні займенник вжито у формі однини? 
а) И дастъ имъ дес#ть мънасъ (Мар. єв.); 
б) hко обрhтъ драгъм@ \же погоубихъ (Зогр. єв.); 
в) Да не оклевета\тъ етер³ их ̃а (Зб. Кл.); 
г) И прид@ пътиц# небеськr> и позобаш# " (Мар. єв.). 
 

84. У якому реченні займенник вжито у формі множини? 
а) Въсь длъгъ тво³ оставихъ тебh (Сав. кн.); 
б) Горами падhте на нr и  хлъмомъ покрrите нr (Сав. кн.); 
в) И пришьдъ рабъ тъ повhдh се гспд ̃иноу своемоу (Мар. єв.); 
г) Привед³ ми сн ̃ъ твои сhмо (Асс. єв.). 
 

85. У якому реченні займенник вжито у формі двоїни? 
а) Нъ овъ бh несмrсленъ овъ смrсльнъ (Зб. Кл.); 
б) Рече гь ̃ притч@ си\ (Асс. єв.); 
в) И раздhли има имhни~ (Остр. єв.); 
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г) ³ пакr иного посъла (Зогр. єв.). 
 

86. У якій формі вжито займенник у тексті: I вьзиде тръние ³ 
подави е (Зогр. єв.)? 

а) З. в. мн.; 
б) Н. в. мн.; 
в) Н. в. одн.; 
г) З. в. одн. 
 

87. У якій формі вжито займенник у тексті: Дажди ¿ма вhр@ 
непостrдън@ (Син. тр.)? 

а) Д. в. дв.; 
б) Д. в. одн.; 
в) Д. в. мн.; 
г) З. в. мн. 
 

88. У якій формі вжито займенник у тексті: Въ корабли съ 
заведеомъ оц ̃ьмь ~ю (Остр. єв.)? 

а) О. в. одн.; 
б) Р. в. одн.; 
в) Р. в. дв.; 
г) О. в. дв. 
 

89. У якій формі вжито займенник у тексті: Рече г ̃ь къ своимъ 
оученикомъ... (Остр. єв.)? 

а) Д. в. одн.; 
б) Д. в. мн.; 
в) Р. в. дв.; 
г) Р. в. мн. 
 

90. У якій формі вжито займенник у тексті: И въметhте мрhж# 
ваш# въ ловитв@ (Тур. єв.)? 

а) Р. в. одн.; 
б) З. в. одн.; 
в) Р. в. мн.; 
г) З. в. дв. 
 

91. У якій формі вжито займенник у тексті: Аmе ли око тво~ 
лоукаво боудеть (Арх. єв.)? 

а) О. в. одн.; 
б) З. в. одн.; 
в) Н. в. одн.; 
г) Н. в. дв. 
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92. У якій формі вжито займенник у тексті: Рече г ̃ь къ 
пришьдъшиимъ къ немоу июдhомъ (Арх. єв.)? 

а) М. в. одн.; 
б) Р. в. одн.; 
в) Д. в. дв.; 
г) Д. в. одн. 
 

93. У якій формі вжито займенник у тексті: П#ть же бh отъ 
нихъ боу³. ³ п#ть м@дръ (Зогр. єв.)? 

а) З. в. мн.; 
б) М. в. мн.; 
в) Р. в. мн.; 
г) Р. в. дв. 
 

94. У якій формі вжито займенник у тексті: "ко нhсть истинr 
въ н~мь (Остр. єв.)? 

а) О. в. одн.; 
б) М. в. одн.; 
в) З. в. одн.; 
г) М. в. дв. 
 

95. У якій формі вжито займенник у тексті: Рече къ дроугrимъ. 
оупъваюmиимъ собо\ (Остр. єв.)? 

а) О. в. одн.; 
б) Р. в. дв.; 
в) М. в. дв.; 
г) З. в. одн. 
 

96. У якій формі вжито займенник у тексті: И съ вh старhи 
мrтаремъ (Остр. єв.)? 

а) Н. в. одн.; 
б) Н. в. дв.; 
в) З. в. одн.; 
г) Р. в. дв. 
 

97. У якій формі вжито займенник у тексті: И въ вьсhхъ 
>зrцhхъ. подобаетъ прhжде проповhдати... (Зогр. єв.)? 

а) З. в. мн.; 
б) Р. в. мн.; 
в) З. в. дв.; 
г) М. в. мн. 
 

98. У якій формі вжито займенник у тексті: I остави мрътвr> 
погрети сво> мрътвьц# (Зогр. єв.)? 

а) Р. в. одн.; 
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б) З. в. мн.; 
в) Р. в. мн.; 
г) З. в. одн. 
 

99. У якій формі вжито займенник у тексті: I довольни б@дhте 
оброкr вашими ча\штемъ же людьмъ (Зогр. єв.)? 

а) Д. в. мн.; 
б) Н. в. мн.; 
в) Д. в. дв.; 
г) О. в. мн. 
 

100. У якій формі вжито займенник у тексті: Тогда 
отъвhшташ# етери. отъ кънижьникъ ³ фарисhи гл̃\ште (Зогр. єв.)? 

а) Н. в. одн.; 
б) Н. в. мн.; 
в) Р. в. одн.; 
г) З. в. одн. 
 

101. У якій формі вжито займенник у тексті: Тогда косн@с# 
очию... гл̃# по вhрh ваю б@детъ... (Сав. кн.)? 

а) Р. в. дв.; 
б) М. в. одн.; 
в) М. в. дв.; 
г) З. в. дв. 
 

102. У якій формі вжито займенник у тексті: И р@кама своима 
би\шти... в прьси вьпи"ше (Супр. рук.)? 

а) О. в. дв.; 
б) Д. в. мн.; 
в) О. в. мн.; 
г) Д. в. дв. 
 

103. У якій формі вжито займенник у тексті: Видите р@цh мои и 
нозh мои... (Остр. єв.)? 

а) Н. в. мн.; 
б) З. в. мн.; 
в) Н. в. дв.; 
г) З. в. дв. 
 

104. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: И облhкош# и въ ризr 
(сво") (Остр. єв.): 

а) своh"; 
б) сво>; 
в) свои; 
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г) своимъ. 
 

105. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Рече г ̃ь пр³тч@ (с³") 
(Асс. єв.): 

а) с³\; 
б) с³~>; 
в) с³~\; 
г) с³~и. 
 

106. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: hко не имамъ кьде 
сьбьрат³ плодъ (мои) (Асс. єв.): 

а) мо>; 
б) мо"; 
в) моихъ; 
г) моимъ. 
 

107. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: И рече къ нимъ къто 
отъ (вr) иматъ дроугъ (Мар. єв.): 

а) васъ; 
б) ваю; 
в) вами; 
г) вама. 
 

108. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: ¿ речетъ емоу дроуже 
даждь (азъ) въ заимъ три хлhбr (Мар. єв.): 

а) м#; 
б) мънh; 
в) мене; 
г) ми. 
 

109. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Иди въ домъ твои и 
аби~ въставъ прhдъ (они) (Остр. єв.): 

а) ихъ; 
б) ими; 
в) >; 
г) ". 
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110. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Посъла дъва отъ 
оученикъ своихъ. ³ гл̃а (и) (Мар. єв.): 

а) има; 
б) имъ; 
в) имь; 
г) ~>. 
 

111. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Да отврьзета с# очи 
(вh) (Остр. єв.): 

а) вh; 
б) на; 
в) наю; 
г) нама. 
 

112. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Пришедъше же раби 
гн̃а рhш# (онъ) (Л. Унд.): 

а) ~и; 
б) ~моу; 
в) имъ; 
г) има. 
 

113. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Ос#жите (азъ) и 
видите "ко доухъ плъти и кости не имаатъ... (Остр. єв.): 

а) м#; 
б) мъно\; 
в) мънh; 
г) ми. 
 

114. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Iмъже бо с@домъ 
с@дите с@д#тъ (вr) (Мар. єв.): 

а) васъ; 
б) вами; 
в) вама; 
г) вамъ. 
 

115. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Да не различьнrимъ 
м@камъ прhдамъ (тr) (Супр. рук.): 

а) тr; 



 165 

б) тебh; 
в) т#; 
г) ти. 
 

116. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: И да приим@тъ доуш@ 
раба (твои) (Супр. рук.): 

а) твои; 
б) тво~>; 
в) тво>; 
г) тво~го. 
 

117. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Приде съ п@ти къ 
(азъ) (Мар. єв.): 

а) мене; 
б) мънh; 
в) ми; 
г) м#. 
 

118. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: И изиде вhсть си по 
вьсеи земи (та) (Асс. єв.): 

а) то>; 
б) тои; 
в) т@; 
г) то\. 
 

119. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Въ то врhм# 
прhданью. егда прид@ на (и) съ ор@ж³ и дръкольми (Зб. Кл.): 

а) и; 
б) >; 
в) "; 
г) нихъ. 
 

120. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: Въниде въ домъ 
(нhкrи) кън#за (Остр. єв.): 

а) нhко~го; 
б) нhкrи; 
в) нhко~\; 
г) нhко~>. 
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121. Враховуючи поданий текст, встановіть, у якому рядку 
займенник має правильну граматичну форму: I изгъна словомь 
доухr ³ (вьси) нед@жьнr> ³цhли (Зогр. єв.): 

а) вьс"; 
б) вьсе; 
в) вьс#; 
г) вьсь. 
 

Числiвник 
 

1. Назвіть характерні особливості лічильних слів на час 
створення писемності: 

а) лічильні слова ще не сформувалися в самостійну частину мови; 
б) лічильні слова вже сформувалися в самостійну частину мови; 
в) лічильні слова за граматичними показниками були тісно пов’язані 

з іменниками та прикметниками, за зразком яких відмінювалися; 
г) числівники старослов’янської мови як особливий морфологічний 

клас слів перебували у стані формування, хоча складали окрему групу 
лічильних одиниць; 

д) у старослов’янських пам’ятках на позначення числових величин, 
як і в грецькій мові, використовувалися букви глаголичної і кириличної 
азбук. 

 

2. За значенням числівники поділяють на: 
а) кількісні та порядкові; 
б) кількісні, порядкові та збірні; 
в) кількісні, порядкові, збірні, дробові; 
г) кількісні, порядкові та дробові; 
д) кількісні, збірні та дробові. 
 

3. Назвіть рядок, у якому всі числівники кількісні: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва$; 
б) четrре, три съта, тьма; 
в) осмь, съто, шестъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
д) обо~, осморо, дес#торо; 
е) полъ, четврьтъ, дес#тина. 
 

4. Назвіть рядок, у якому всі числівники порядкові: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва$; 
б) четrре, три съта, тьма; 
в) осмь, съто, шестъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
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д) обо~, осморо, дес#торо; 
е) полъ, четврьтъ, дес#тина. 
 

5. Назвіть рядок, у якому всі числівники дробові: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва$; 
б) четrре, три съта, тьма; 
в) осмь, съто, шестъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
д) обо~, осморо, дес#торо; 
е) полъ, четврьтъ, дес#тина. 
 

6. Назвіть рядок, у якому всі числівники збірні: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва$; 
б) четrре, три съта, тьма; 
в) осмь, съто, шестъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
д) обо~, осморо, дес#торо; 
е) полъ, четврьтъ, дес#тина. 
 

7. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з кількісним 
числівником: 

а) Призъвавъ же и дес#ть рабъ своихъ (Мар. єв.); 
б) И при четврътhи стражи ноштьиhи (Зогр. єв.); 
в) Приимъ дес#торо брати# (Супр. рук.); 
г) Дес#тин@  да\ вьсего елико прит#жа\ (Мар. єв.); 
д) По дев#ти сътъ и тридес#ти (Супр. рук.). 
 

8. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
порядковим числівником: 

а) Призъвавъ же и дес#ть рабъ своихъ (Мар. єв.); 
б) И при четврътhи стражи ноштьиhи (Зогр. єв.); 
в) Приимъ дес#торо брати# (Супр. рук.); 
г) Дес#тин@  да\ вьсего елико прит#жа\  (Мар. єв.); 
д) По дев#ти сътъ и тридес#ти (Супр. рук.). 
 

9. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з дробовим 
числівником: 

а) Призъвавъ же и дес#ть рабъ своихъ (Мар. єв.); 
б) И при четврътhи стражи ноштьиhи (Зогр. єв.); 
в) Приимъ дес#торо брати# (Супр. рук.); 
г) Дес#тин@  да\ вьсего елико прит#жа\ (Мар. єв.); 
д) По дев#ти сътъ и тридес#ти (Супр. рук.). 
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10. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту зі збірним 
числівником: 

а) Призъвавъ же и дес#ть рабъ своихъ (Мар. єв.); 
б) И при четврътhи стражи ноштьиhи (Зогр. єв.); 
в) Приимъ дес#торо брати# (Супр. рук.); 
г) Дес#тин@  да\ вьсего елико прит#жа\  (Мар. єв.); 
д) По дев#ти сътъ и тридес#ти (Супр. рук.). 
 

11. За морфологічною будовою числівники поділяються на: 
а) прості та складні; 
б) прості та складені; 
в) складні та складені; 
г) прості, складні та складені. 
 

12. Назвіть рядок, у якому всі числівники прості: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва дес#ти$; 
б) cъто, тrс#шта, тьма; 
в) осмь на дес#те, осмь дес#ть, п#ть сътъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
д) прьвъ, сътьнъ, тrс#штьнъ. 
 

13. Назвіть рядок, у якому всі числівники складені: 
а) ~динъ, прьвъ, дъва дес#ти$; 
б) cъто, тrс#шта, тьма; 
в) осмь на дес#те, осмь дес#ть, п#ть сътъ; 
г) дев#тъ, дъводес#тъ, сътьнъ; 
д) прьвъ, сътьнъ, тrс#штьнъ. 
 

14. Слово тьма означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
 

15. Слово легеонъ означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
 

16. Слово леодръ означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
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в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
 

17. Слово воронъ означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
18. Слово колода означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
 

19. Слово несъвhда означає: 
а) 10000; 
б) 100000; 
в) «мільйони»; 
г) «десятки мільйонів»; 
д) нескінченний. 
 

20. Назвіть кількість спеціальних слів на позначення чисел у 
старослов’янській мові: 

а) 10; 
б) 12; 
в) 14; 
г) 16; 
д) 20. 
 

21. З яким числівником можуть вживатися іменники 
картоплина, морквина, квасолина: 

а) ~динъ; 
б) ~динъ на дес#те; 
в) прьвъ на дес#те; 
г) cъто; 
д) тьма. 
 

22. Назвіть характерні особливості числівника ~динъ: 
а) відмінювався за зразком займенників тъ, та, то, вживаючись 

лише з іменниками у формі однини; 
б) відмінювався за іменним типом; 
в) міг вживатися у значенні «якийсь», «єдиний»; 
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г) у значенні «якийсь», «єдиний» міг мати форми множини. 
 

23. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі називного 
відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

24. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі родового 
відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

25. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі 
давального відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

26. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі знахідного 
відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

27. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі орудного 
відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
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д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

28. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі місцевого 
відмінка: 

а) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дина (жін.); 
б) ~диного (чол., сер.), ~дино" (жін.); 
в) ~диномоу (чол., сер.), ~динои (жін.); 
г) ~динъ (чол.), ~дино (сер.), ~дин@ (жін.); 
д) ~динъмь (чол., сер.), ~дино\ (жін.); 
е) ~диномъ (чол., сер.), ~динои (жін.). 
 

29. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
числівником ~динъ у формі множини: 

а) Прист@пль же ~динъ талантъ (Остр. єв.); 
б) Члв ̃къ ~динъ сътвори вечер\ вели\ (Мар. єв.); 
в) Изъ   ~диньхъ оустъ (Супр. рук.); 
г) Дhломъ ~диньмъ (Мар. єв.). 
 

30. Числівники дъва (чол.), дъвh (жін., сер.), оба, обh: 
а) відмінюються лише у двоїні за зразком займенників тъ, та, то; 
б) відмінюються за іменним типом; 
в) мають родові розрізнення лише в називному відмінку; 
г) мають значення двоїни. 
 

31. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
називного відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

32. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі родового 
відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

33. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
давального відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
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г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

34. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
знахідного відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

35. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі орудного 
відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

36. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
місцевого відмінка: 

а) дъва, оба (чол.); 
б) дъвh, обh (жін.); 
в) дъвою, обою (чол., сер., жін.); 
г) дъвhма, обhма (чол., сер., жін.). 
 

37. Числівники триh, четrре (чол.), три, четrри (жін., сер.): 
а) відмінюються лише за зразком займенників тъ, та, то; 
б) за своїм походженням є іменними формами множини, 

відмінюються за іменним типом; 
в) мають родові розрізнення лише в називному відмінку; 
г) узгоджуються з іменниками як прикметники. 
 

38. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
називного відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 

б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

39. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі родового 
відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 
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б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

40. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
давального відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 

б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

41. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
знахідного відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 

б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

42. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі орудного 
відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 

б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

43. Назвіть рядок, у якому вміщено числівники у формі 
місцевого відмінка: 

а) триh (чол.), три (сер.), три (жін..); четrре (чол.), четrри 
(сер.), четrри (жін.); 

б) трии, трьи, четrръ (чол., сер., жін.); 
в) трьмъ, четrрьмъ (чол., сер., жін.); 
г) три, четrри (чол., сер., жін.); 
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д) трьми, четrрьми (чол., сер., жін.); 
е) трьхъ, четrрьхъ (чол., сер., жін.). 
 

44. Числівник триh (чол.) змінюється як іменники типу: 
а) гости~$; 
б) кости; 
в) камене; 
г) матери; 
д) жена; 
е) земл". 
 

45. Числівник три (жін.) змінюється як іменники типу: 
а) гости~$; 
б) кости; 
в) камене; 
г) матери; 
д) жена; 
е) земл". 
 

46. Числівник четrре (чол.) змінюється як іменники типу: 
а) гости~$; 
б) кости; 
в) камене; 
г) матери; 
д) жена; 
е) земл". 
 

47. Числівник четrри (жін.) змінюється як іменники типу: 
а) гости~$; 
б) кости; 
в) камене; 
г) матери; 
д) жена; 
е) земл". 
 

48. Назвіть характерні особливості числівників п#ть, шесть, 
седмь, осмь, дев#ть: 

а) відмінюються за зразком займенників тъ, та, то; 
б) за своїм походженням були іменниками жіночого роду однини *ĭ-

основ; 
в) відмінюються за іменним типом (як іменники жіночого роду 

однини *ĭ-основ); 
г) мають родові розрізнення; 
д) не мають родових розрізнень. 
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49. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
називного відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 
 

50. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
родового відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 

51. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
давального відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 

52. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
знахідного відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 

53. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
орудного відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 

54. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник осмь у формі 
місцевого відмінка: 

а) осмь; 
б) осми; 
в) осмь\///. 
 

55. Назвіть характерні особливості числівника дес#ть: 
а) відмінюється за зразком займенників тъ, та, то; 
б) за своїм походженням був іменником, який мав конкретне 

значення «десятка»; 
в) у відмінюванні поєднує закінчення іменників консонантних та *ĭ-

основ; 
г) має родові розрізнення; 
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д) у відмінюванні має закінчення іменників консонантних основ; 
е) у відмінюванні має закінчення іменників *ĭ-основ; 
ж) не має родових розрізнень. 
 

56. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
називного відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
г) дес#ти\, -ь\. 
 

57. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
родового відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
г) дес#ти\, -ь\. 
 

58. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
давального відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
г) дес#ти\, -ь\. 
 

59. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
знахідного відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
г) дес#ти\, -ь\. 
 

60. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
орудного відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
г) дес#ти\, -ь\. 
 

61. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
місцевого відмінка однини: 

а) дес#ть; 
б) дес#те, -ти; 
в) дес#ти; 
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г) дес#ти\, -ь\. 
 

62. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
називного відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

63. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
родового відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

64. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
давального відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

65. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
знахідного відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

66. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
орудного відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
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г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

67. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
місцевого відмінка множини: 

а) дес#те, -ти; 
б) дес#тъ; 
в) дес#тьмъ; 
г) дес#ти; 
д) дес#тr; 
е) дес#тьхъ. 
 

68. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
називного відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
 

69. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
родового відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
 

70. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
давального відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
 

71. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
знахідного відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
 

72. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
орудного відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
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73. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник дес#ть у формі 
місцевого відмінка двоїни: 

а) дес#ти, (-те); 
б) дес#тоу; 
в) дес#тьма. 
 

74. Назвіть характерні особливості числівника съто: 
а) відмінювався за зразком займенників тъ, та, то; 
б) за походженням був іменником середнього роду *ŏ-основ; 
в) відмінювався в однині, множині, двоїні; 
г) відмінювався в однині, множині; 
д) відмінювався в однині, двоїні. 
 

75. Числівник съто змінюється як іменники типу: 
а) садъ$; 
б) кость; 
в) село; 
г) жена; 
д) земл". 
 

76. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
називного відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
 

77. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
родового відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
 

78. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
давального відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
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79. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
знахідного відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
 
 

80. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
орудного відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
 

81. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
місцевого відмінка однини: 

а) съто; 
б) съта; 
в) сътоу; 
г) сътомь; 
д) сътh. 
 

82. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
називного відмінка множини: 

а) съта; 
б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

83. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
родового відмінка множини: 

а) съта; 
б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

84. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
давального відмінка множини: 

а) съта; 
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б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

85. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
знахідного відмінка множини: 

а) съта; 
б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

86. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
орудного відмінка множини: 

а) съта; 
б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

87. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
місцевого відмінка множини: 

а) съта; 
б) сътъ; 
в) сътомъ; 
г) сътr; 
д) сътhхъ. 
 

88. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
називного відмінка двоїни: 

а) сътh; 
б) сътоу; 
в) сътома. 
 

89. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
родового відмінка двоїни: 

а) сътh; 
б) сътоу; 
в) сътома. 
 

90. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
давального відмінка двоїни: 

а) сътh; 
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б) сътоу; 
в) сътома. 
 

91. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
знахідного відмінка двоїни: 

а) сътh; 
б) сътоу; 
в) сътома. 
 

92. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
орудного відмінка двоїни: 

а) сътh; 
б) сътоу; 
в) сътома. 
 

93. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник съто у формі 
місцевого відмінка двоїни: 

а) сътh; 
б) сътоу; 
в) сътома. 
 

94. Назвіть характерні особливості числівника тrс#шта 
(тrс@шта): 

а) відмінювався за зразком займенників тъ, та, то; 
б) змінювався за типом іменників жіночого роду *ā-основ; 
в) відмінювався в однині, множині, двоїні; 
г) відмінювався в однині, множині; 
д) відмінювався в однині, двоїні. 
 

95. Числівник тrс#шта (тrс@шта) змінюється як іменники 
типу: 

а) садъ$; 
б) кость; 
в) село; 
г) жена; 
д) злато. 
 

96. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у формі 
називного відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
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97. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у формі 
родового відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
 
 

98. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у формі 
давального відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
 

99. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у формі 
знахідного відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
 

100. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі орудного відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
 

101. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі місцевого відмінка однини: 

а) тrс#шта; 
б) тrс#шт#; 
в) тrс#шти; 
г) тrс#шт@; 
д) тrс#ште\. 
 

102. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі називного відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
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б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
д) тrс#штахъ. 
 

103. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі родового відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
д) тrс#штахъ. 
 

104. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі давального відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
д) тrс#штахъ. 
 

105. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі знахідного відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
д) тrс#штахъ. 
 

106. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі орудного відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
д) тrс#штахъ. 
 

107. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник тrс#шта у 
формі місцевого відмінка множини: 

а) тrс#шт#; 
б) тrс#шть; 
в) тrс#штамъ; 
г) тrс#штами; 
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д) тrс#штахъ. 
 

108. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
називного відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 
 

109. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
родового відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 

110. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
давального відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 

111. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
знахідного відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 

112. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
орудного відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 

113. Назвіть рядок, у якому вміщено слово тrс#шта у формі 
місцевого відмінка двоїни: 

а) тrс#шти; 
б) тrс#штоу; 
в) тrс#штама. 
 

114. До складених числівників відносять: 
а) числа 11–19; 
б) числа 1–10; 
в) числа 20–90; 
г) числа 200–900; 
д) числа 100, 1000. 
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115. Серед складених числівників наявні такі типи синтаксичних 
зв’язків: 

а) тільки посереднє керування; 
б) тільки узгодження; 
в) тільки безпосереднє керування; 
г) безпосереднє керування, узгодження; 
д) посереднє керування, узгодження, безпосереднє керування. 
 

116. Назвіть рядок чисел, серед яких наявне посереднє 
керування: 

а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
 

117. Назвіть рядок чисел, серед яких наявне узгодження: 
а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
 

118. Назвіть рядок чисел, серед яких наявне безпосереднє 
керування: 

а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
 

119. Назвіть рядок чисел, назви яких утворюються додаванням 
назви одиниці до прийменникової форми місцевого відмінка 
числівника: 

а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
 

120. Назвіть рядок чисел, назви яких утворюються способом 
множення, де назви одиниць вказують на кількість десятків чи 
сотень: 

а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
 

121. Назвіть рядок чисел, назви яких утворюються способом 
множення, де назви одиниць 5–9 не узгоджуються з назвами десятка 
чи сотні, а керують ними у формі родового відмінка множини: 

а) 50, 60, 70, 80, 90, 500, 600, 700, 800, 900; 
б) 11–19; 
в) 20, 30, 40, 200, 300, 400. 
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122. Назвіть характерні особливості відмінювання складених 
безсполучникових числівників 11–19, 50–90, 500–900: 

а) змінюється лише перша частина; 
б) змінюються обидві частини; 
в) другий компонент відмінюється у двоїні; 
г) другий компонент відмінюється у множині. 
 

123. Назвіть характерні особливості відмінювання складених 
безсполучникових числівників 20, 30, 40, 200, 300, 400: 

а) змінюється лише перша частина; 
б) змінюються обидві частини; 
в) другий компонент відмінюється у двоїні; 
г) другий компонент відмінюється у множині. 
 

124. Назвіть характерні особливості відмінювання складених 
безсполучникових числівників 20, 200: 

а) змінюється лише перша частина; 
б) змінюються обидві частини; 
в) другий компонент відмінюється у двоїні; 
г) другий компонент відмінюється у множині. 
 

125. Назвіть характерні особливості відмінювання складених 
безсполучникових числівників 30, 40, 300, 400: 

а) змінюється лише перша частина; 
б) змінюються обидві частини; 
в) другий компонент відмінюється у двоїні; 
г) другий компонент відмінюється у множині. 
 

126. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі 
називного відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
 

127. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі родового 
відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
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128. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі 
давального відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
 

129. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі 
знахідного відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
 

130. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі орудного 
відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
 

131. Назвіть рядок, у якому вміщено числівник у формі 
місцевого відмінка: 

а) ~динъ на дес#те; 
б) п#ти дес#тъ; 
в) обhма на дес#те; 
г) четrрьми на дес#те; 
д) ~дин@ на дес#те; 
е) ~динои на дес#те. 
 

132. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту зі 
складеним сполучниковим числівником: 

а) Область имr надъ дес#ть\ градъ (Мар. єв.); 
б) Длъженъ тъмо\ талантъ (Ас. єв.); 
в) Даждъ семоу • ̃з• златицъ (Супр. рук.); 
г) О дев#ти дес#тъ и дев#ти праведъницhхъ (Мар. єв.); 
д) Четrри дес#ти ти шесть (Супр. рук.). 
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133. Назвіть характерні особливості складених сполучникових 
числівників: 

а) утворюються поєднанням кількох простих або простих і складених 
числівників; 

б) означають тільки десятки з одиницями; 
в) означають тільки сотні з десятками і одиницями; 
г) означають десятки з одиницями, сотні з десятками і одиницями; 
д) назви одиниць і десятків приєднуються за допомогою єднальних 

сполучників и, ти. 
 

134. Назвіть основні тенденції функціонування системи 
числівників старослов’янської мови на ранньому етапі: 

а) простежується тенденція до спрощення; 
б) простежується тенденція до ускладнення; 
в) поступово зливається і перестає відмінюватися група дъва 

дес#ти; 
г) простежується тенденція до зміни тільки першої частини 

сполучникових складених числівників. 
 

135. Назвіть характерні особливості порядкових числівників: 
а) були формою прикметників; 
б) були формою іменників; 
в) були формою дієприкметників; 
г) за будовою поділяються на прості і складені; 
д) за будовою були тільки простими. 
 

136. Прості порядкові числівники були формою прикметників і 
утворювалися від основ відповідних кількісних числівників, за 
винятком таких числівників: 

а) прьвrи; 
б) третии; 
в) седмrи; 
г) въторrи; 
д) шестrи. 
 

137. Назвіть характерні особливості складених порядкових 
числівників: 

а) утворюються з простих порядкових; 
б) утворюються поєднанням простих тільки за допомогою 

сполучників и, ти; 
в) утворюються поєднанням простих за допомогою сполучників и, 

ти або без них. 
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138. Назвіть рядок, у якому вміщено складений порядковий 
числівник: 

а) прьвъ на дес#те; 
б) ~динонадес#тъ; 
в) дъвонадес#тьнъ; 
г) четврти междю десетма; 
д) дъвосътьнъ. 
 

139. Порядкові числівники у короткій (нечленній) формі 
трапляються у пам’ятках: 

а) рідше, ніж числівники у членній формі; 
б) частіше, ніж числівники у членній формі. 
 

140. Назвіть рядок, у якому порядковий числівник вжито в 
короткій формі: 

а) прьвrи; 
б) прьвъ; 
в) въторrи; 
г) въторъ; 
д) шестrи; 
е) шестъ. 
 

141. Назвіть рядок, у якому порядковий числівник вжито у 
повній формі: 

а) прьвrи; 
б) прьвъ; 
в) въторrи; 
г) въторъ; 
д) шестrи; 
е) шестъ. 
 

142. Збірні числівники від четворо до дес#теро змінюють за: 
а) займенниковим типом відмінювання; 
б) іменниковим типом відмінювання аналогічно до коротких 

прикметників. 
 

143. Збірні числівники дъво~, обо~, тро~   змінюють за: 
а) займенниковим типом відмінювання; 
б) іменниковим типом відмінювання аналогічно до коротких 

прикметників. 
 

144. Дробові числівники змінюють за: 
а) займенниковим типом відмінювання; 
б) іменниковим типом відмінювання. 
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145. Назвіть рядок, у якому вміщено дробовий числівник: 
а) полъ; 
б) ~динонадес#тъ; 
в) дъвонадес#тьнъ; 
г) четврти междю десетма; 
д) четврьть. 
 

146. Назвіть рядок, у якому вміщено дробовий числівник: 
а) дес#тина; 
б) дес#тъ; 
в) дес#ть; 
г) дес#торо. 
 

147. Назвіть рядок, у якому вміщено дробовий числівник: 
а) тро~; 
б) третии; 
в) три; 
г) третина. 
 

148. Назвіть рядок, у якому вміщено дробовий числівник: 
а) полъвътора; 
б) полътора; 
в) полътрети"; 
г) nтьма. 
 

149. Назвіть характерні особливості дробових числівників: 
а) у старослов’янських пам’ятках зустрічаються дуже рідко; 
б) у старослов’янських пам’ятках зустрічаються часто; 
в) за думкою А. Вайана, ще не мали навіть певного типу творення. 
 

150. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
порядковим числівником, який субстантивувався: 

а) И о дев#ти правьдьникъ (Зогр. єв.); 
б) Бh же ихъ hко дъвh тrс#шта (Мар. єв.); 
в) Дъвh жрътвh  въ тъ вечеръ дhашете с# (Зб. Кл.); 
г) Се третие лhто (Зогр. єв.); 
д) Еда можетъ въторице@ въ чрhво вльсти матери свое> 

(Мар. єв.). 
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Дiєслово 
 

1. Які групи виділяють серед дієслівних форм? 
а) особові; 
б) безособові; 
в) неособові; 
г) неозначено-особові; 
 

2. Назвіть граматичні категорії властиві дієслову: 
а) категорія виду; 
б) категорія особи; 
в) категорія числа; 
г) категорія часу; 
д) категорія стану; 
е) категорія перехідності / неперехідності; 
є) категорія способу. 
 

3. Назвіть часові форми старослов’янської мови: 
а) теперішній час; 
б) супін; 
в) аорист; 
г) імперфект; 
д) інфінітив; 
е) перфект; 
є) плюсквамперфект; 
ж) майбутній час. 
 

4. Які форми категорії стану функціонували у старослов’янській 
мові? 

а) активного стану; 
б) пасивного стану; 
в) зворотно-середнього стану; 
г) нульового стану (позастанові). 
 

5. Які форми об’єднувала категорія способу? 
а) спонукального способу; 
б) дійсного способу; 
в) умовного способу; 
г) наказового способу; 
д) побажального способу. 
 

6. Назвіть форми, які утворюються від основи інфінітива: 
а) аорист; 
б) наказовий спосіб; 
в) імперфект; 
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г) форми теперішнього часу; 
д) інфінітив; 
е) супін; 
є) дієприкметники теперішнього часу; 
ж) дієприкметники минулого часу. 
 

7. Назвіть форми, які утворюються від основи теперішнього 
часу: 

а) аорист; 
б) наказовий спосіб; 
в) імперфект; 
г) форми теперішнього часу; 
д) інфінітив; 
е) супін; 
є) дієприкметники теперішнього часу; 
ж) дієприкметники минулого часу. 
 

8. Назвіть форми умовного способу: 
а) проста; 
б) архаїчна; 
в) нова; 
г) описова. 
 

9. Назвіть форми наказового способу: 
а) проста; 
б) архаїчна; 
в) нова; 
г) описова. 
 

10. Як визначається основа інфінітива? 
а) шляхом відкидання закінчення -те 2 особи множини теперішнього 

часу; 
б) шляхом відкидання суфікса -ти і тематичного суфікса; 
в) шляхом відкидання суфікса -ти; 
г) шляхом відкидання тематичного суфікса. 
 

11. Як визначається основа теперішнього часу? 
а) шляхом відкидання закінчення -те 2 особи множини теперішнього 

часу; 
б) шляхом відкидання суфікса -ти і тематичного суфікса; 
в) шляхом відкидання суфікса -ти; 
г) шляхом відкидання тематичного суфікса. 
 

12. Назвіть рядок, у якому правильно виділено основу 
інфінітива: 
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а) воз-ити, мес-ти; 
б) нес-ти, зна-ти, ; 
в) ре-шти, м#-ти, ; 
г) гасн/-@, мес-ти, оуч-ити. 
 

13. Назвіть рядок, у якому правильно виділено основу 
теперішнього часу: 

а) б@де-те, тьлh-ти, рас@ди-ти; 
б) поусти-ти, окова-ти, просльзи-ти; 
в) омûва-~тъ, метн-етъ, жажд-етъ; 
г) възьме-те, хвали-те, nнесе-те. 
 

14. До I класу належать дієслова, основи теперішнього часу яких 
мають тематичний суфікс: 

а) *-ĕ-/-ŏ-; 
б) *-jĕ -/-jŏ -; 
в) *-ī-; 
г) *-nĕ-/-nŏ-. 
 

15. До II класу належать дієслова, основи теперішнього часу 
яких мають тематичний суфікс: 

а) *-ĕ-/-ŏ-; 
б) *-jĕ-/-jŏ-; 
в) *-ī-; 
г) *-nĕ-/-nŏ-. 
 

16. До III класу належать дієслова, основи теперішнього часу 
яких мають тематичний суфікс: 

а) *-ĕ-/-ŏ-; 
б) *-jĕ-/-jŏ-; 
в) *-ī-; 
г) *-nĕ-/-nŏ-. 
 

17. До IV класу належать дієслова, основи теперішнього часу 
яких мають тематичний суфікс: 

а) *-ĕ-/-ŏ-; 
б) *-jĕ-/-jŏ-; 
в) *-ī-; 
г) *-nĕ-/-nŏ-. 
 

18. Назвіть рядок, у якому всі дієслова належать до I класу: 
а) глàäèòè, гîñòèòè, çàâèòè; 
б) äîóí@òè, äîñòèгí@òè, çàáèí@òè; 
в) íåñòè, âåñòè, áðåñòè; 
г) æèðîâàòè, äîñòàòè, çàáûâàòè. 
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19. Назвіть рядок, у якому всі дієслова належать до II класу: 
а) äâèгí@òè, äðúçí@òè, çàêлåí@òè; 
б) гðàáèòè, áhлèòè, çàïîóñòhòè; 
в) гíåñòè, гð#ñòè, гðûñòè; 
г) äðàòè, â#çàòè, глàгîлàòè. 
 

20. Назвіть рядок, у якому всі дієслова належать до III класу: 
а) ìûñлèòè, гðhøèòè, äðîáèòè; 
б) гîóáèòè, гúíàòè, æüâàòè; 
в) çàñúõí@òè, çàñò@ïàòè, çàáл@æäàòè; 
г) ìåòàòè, ïàäàòè, äîñàæäàòè. 
 

21. Назвіть рядок, у якому всі дієслова належать до IV класу: 
а) áл@äèòè, âåлhòè, äîæäèòè; 
б) âîäèòè, õâàлèòè, íîñèòè; 
в) гîòîâàòè, гíhâàòè, æ#äàòè; 
г) çàòúêí@òè, çà÷#òè, çèí@òè. 
 

22. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслова V класу: 
а) á|òè, äàòè, èìàòè, çíàòè, âhähòè; 
б) äàòè, âhähòè, çíàòè, "ñòè, èìàòè; 
в) "ñòè, á|òè, äàòè, âhähòè, çíàòè; 
г) á|òè, äàòè, "ñòè, âhähòè, èìàòè. 
 

23. Форми теперішнього часу утворюють від: 
а) основи теперішнього часу шляхом додавання первинних 

дієслівних флексій; 
б) основи інфінітива шляхом додавання первинних дієслівних 

флексій; 
в) основи теперішнього часу шляхом додавання тематичних суфіксів; 
г) основи інфінітива шляхом додавання вторинних тематичних 

суфіксів. 
 

24. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 особу однини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                         б) *tĭ;                        в) *mŭs;                       г) *ām;     
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

25. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу однини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                         б) *tĭ;                        в) *mŭs;                        г) *ām;                  
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                          ж) *tā. 
 

26. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу однини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 
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а) *sī;                  б) *tĭ;                  в) *mŭs;                  г) *ām;                 
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

27. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 собу множини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                  б) *tĭ;                  в) *mŭs;                  г) *ām;                 
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

28. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу множини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                  б) *tĭ;                  в) *mŭs;                  г) *ām;                 
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

29. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу множини теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                         б) *tĭ;                       в) *mŭs;                 г) *ām;          
д) *tĕ;                         е) *tā;                     є) *vē;                     ж) *ntĭ. 
 

30. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 особу двоїни теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                  б) *tĭ;                  в) *mŭs;                  г) *ām;                 
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

31. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу двоїни теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                       б) *tĭ;                        в) *mŭs;                 г) *ām;         
д) *tĕ;                          е) *tā;                           є) *vē;                      ж) *ntĭ. 
 

32. Назвіть первинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу двоїни теперішнього часу дієслів I–IV класів: 

а) *sī;                  б) *tĭ;                  в) *mŭs;                  г) *ām;                 
д) *tĕ;                        е) *ntĭ;                       є) *vē;                           ж) *tā. 
 

33. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 1 особи однини I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òú/-@òú/-\òú. 
 

34. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 2 особи однини I–IV класів: 
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а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

35. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 3 особи однини I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

36. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 1 особи множини I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

37. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 2 особи множини I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
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38. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 3 особи множини I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ; 
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

39. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 1 особи двоїни I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

40. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 2 особи двоїни I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
 

41. Виберіть рядок, у якому правильно названо дієслівну 
флексію 3 особи двоїни I–IV класів: 

а) -èøè //-åøè/-~øè;  
б) -èìъ/-åìъ/-~ìъ;  
в) -èòъ/åòъ/~òъ;  
г) -èòå //-åòå/-~òå; 
д) -@///////-\;  
е) -èòà/-åòà/-~òà;  
є) -èâh/-åâh/-~âh;  
ж) -#òъ/-@òъ/-\òъ. 
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42. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи однини теперішнього часу: 

а) *vĕdŏ + ām → vĕdǎān → vĕdǎn → vĕdQ → âåä@;$ 
б) *vĕd + ām → vĕdān → vĕdQ → âåä@;$ 
в) *vĕdŏ + ān → vĕdǎān → vĕdǎn → vĕdQ → âåä@;$ 
г) *vĕd + ān → vĕdān → vĕdQ → âåä@. 
 

43. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи однини теперішнього часу: 

а) *vŏdī + š’ī → vŏdīš’i → bbbbbводиши$$; 
б) *vŏdī + sī → bbbbbводиши$$; 
в) *vŏdī + sī → vŏdīxī → vŏdīš’i → bbbbbводиши$$; 
г) *vŏdī + sĭ → vŏdīxĭ → vŏdīš’ĭ → bbbbbводишь$$. 
 

44. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи однини теперішнього часу: 

а) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtь → âåättttttttåòútt///; 
б) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtĭ → âåättttttttåòиtt///; 
в) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtĭ → vĕdĕtĭ → âåättttttttåò bbtиtt///; 
г) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtь → vĕdĕtъ → âåättttttttåòútt///. 
 

45. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи множини теперішнього часу: 

а) *vĕdĕ + mǔ → vĕdĕmǔ → vĕdĕmъ → âåättttttttåìútt$; 
б) *vĕdĕ + mǔs → vĕdĕmǔs → vĕdĕmъ → âåättttttttåìútt$; 
в) *vĕdĕ + mǔs → vĕdĕmǔs → vĕdĕmī → âåättttttttåми; 
г) *vĕdĕ + mǔs → vĕdĕmǔs → vĕdĕmū → âåättttttttåмоуtt$. 
 

46. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи множини теперішнього часу: 

а) *vĕdĕ + tĕ → vĕdĕtъ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòútt$; 
б) *vĕdĕ + tĕ → vĕdĕtĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòå tt$; 
в) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtĭ → âåättttttttåòиtt///; 
г) *vĕdĕ + tĭ → vĕdĕtĭ → âåättttttttåò th. 
 

47. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи множини теперішнього часу: 

а) *vĕdŏ + ntĭ → vĕdŏntĭ → vĕdŏntь → vĕdQtь → âåät@òútt$; 
б) *vĕdŏ + tĭ → vĕdŏtĭ → vĕdQtь → âåät@òútt$; 
в) *vĕdŏ + ntĭ → vĕdŏntĭ → vĕdŏntь → âåätîíúòútt$; 
г) *vĕdĕ + tĕ → vĕdĕtĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòå tt$. 
 

48. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи двоїни теперішнього часу: 
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а) *vĕdŏ + ām → vĕdăān → vĕdăn → vĕdQ → âåä@;$ 
б) *vĕdĕ + mǔs → vĕdĕmŭs → vĕdĕmъ → âåättttttttåìútt$; 
в) *vĕdĕ + vē → vĕdevĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnâhtt$; 
г) *vĕdĕ + vē → vĕdevĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnâhtt$. 
 

49. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи двоїни теперішнього часу: 

а) *vĕdĕ + tĕ → vĕdetе → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòå t$; 
б) *vŏdī + sī → vŏdīxī → vŏdīš’i → bbbbbводиши$$; 
в) *vĕdĕ + vē → vĕdevĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnâhtt$; 
г) *vĕdĕ + tā → vĕdeta → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòà tt$. 
 

50. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи двоїни теперішнього часу: 

а) *vĕdĕ + tĕ → vĕdetе → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòå t$. 
б) *vŏdī + sī → vŏdīxī → vŏdīš’i → bbbbbводиши$$; 
в) *vĕdĕ + vē → vĕdevĕ → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnâhtt$; 
г) *vĕdĕ + tā → vĕdeta → âåättttttttånnnnnnnnnnnnnnnnnnòà tt$. 
 

51. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 1 особі однини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

52. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 2 особі однини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

53. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 3 особі однини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
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б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

54. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 1 особі множини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

55. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 2 особі множини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

56. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 3 особі однини 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

57. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 1 особі двоїни 
теперішнього часу: 
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а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

58. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 2 особі двоїни 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

59. Назвіть рядок, у якому дієслово вжито в 3 особі двоїни 
теперішнього часу: 

а) íåñåøè; 
б) âîäèòú; 
в) çíà\; 
г) õâàлèìú; 
д) гàñíåòå; 
е) ñ@òú; 
є) âhâh; 
ж) äàñòà. 
 

60. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
дієслова I класу: 

а) òлúêíåòå; 
б) íåñ@; 
в) ïàäà~òú; 
г) õâàл#òú; 
д) âhìú. 
 

61. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
дієслова II класу: 

а) òлúêíåòå; 
б) íåñ@; 
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в) ïàäà~òú; 
г) õâàл#òú; 
д) âhìú. 
 

62. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
дієслова III класу: 

а) òлúêíåòå; 
б) íåñ@; 
в) ïàäà~òú; 
г) õâàл#òú; 
д) âhìú. 
 

63. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
дієслова IV класу: 

а) òлúêíåòå; 
б) íåñ@; 
в) ïàäà~òú; 
г) õâàл#òú; 
д) âhìú. 
 

64. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
дієслова V класу: 

а) òлúêíåòå; 
б) íåñ@; 
в) ïàäà~òú; 
г) õâàл#òú; 
д) âhìú. 
 

65. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
основи з тематичним суфіксом *ĕ/-ŏ: 

а) âîæä@; 
б) гàñí@òú; 
в) çíà~ìú; 
г) ðåêú; 
д) äàñè. 
 

66. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
основи з тематичним суфіксом *nĕ/-nŏ: 

а) âîæä@; 
б) гàñí@òú; 
в) çíà~ìú; 
г) ðåêú; 
д) äàñè. 
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67. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
основи з тематичним суфіксом *jĕ/-jŏ: 

а) âîæä@; 
б) гàñí@òú; 
в) çíà~ìú; 
г) ðåêú; 
д) äàñè. 
 

68. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
основи з тематичним суфіксом *ī: 

а) âîæä@; 
б) гàñí@òú; 
в) çíà~ìú; 
г) ðåêú; 
д) äàñè. 
 

69. Назвіть особову форму теперішнього часу, яку утворено від 
нетематичного дієслова: 

а) âîæä@; 
б) гàñí@òú; 
в) çíà~ìú; 
г) ðåêú; 
д) äàñè. 
 

70. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 
атематичного діслова: 

а) Рå÷å гä̃ü êú ïðèøüäúøèèìú êú è~ìîó èîóäåîìú...; 
б) …ñúâhähòåлüñòâî ìî~ èñòèíüíî ~ñòü "êî âhìú îòúê@äîó 

ïðèäîõú...; 
в) Вú âðhì# îíî ìèìî èäû èè ̃ñú âèäh ÷лîâhêà ñлhïà îòú 

ðîæüñòâà...; 
г) И êàìî èä@ âû æå íå âhñòå îòúê@äîó гð#äîó... 
 

71. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 1 особи 
однини теперішнього часу: 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...; 
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè.... 
 

72. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 2 особи 
однини теперішнього часу: 



 205 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...; 
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè.... 
 

73. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 3 особи 
однини теперішнього часу: 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...; 
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè.../. 
 

74. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 1 особи 
множини теперішнього часу: 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...;  
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè... 
 

75. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 2 особи 
множини теперішнього часу: 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...; 
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè... 
 

76. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 3 особи 
множини теперішнього часу: 

а) Иæå ïðîñ#òü íåñîóìíhíèåìú…...; 
б) И ðå÷å öàð êú íåìîó…...; 
в) Тåì æå íå ðàçîóìhåìú êíèæíàгî îáðàçà íè ñèлû èõú...; 
г) Оó÷èòåлþ èä@ ïî òåáh...; 
д) Вèäèøè лè âåлèêà ñè çüäàíèh...; 
е) Блþäåòå æå âû ñ# ñàìè.../ 
 

77. Назвіть прості форми минулого часу: 
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а) аорист; 
б) перфект; 
в) імперфект; 
г) плюсквамперфект. 
 

78. Назвіть типи аориста у старослов’янській мові: 
а) аорист складний; 
б) аорист простий; 
в) аорист сигматичний старий; 
г) аорист сигматичний оновлений; 
д) аорист сигматичний новий. 
 

79. Аорист – це: 
а) проста форма минулого часу, яка означає коротку завершену дію; 
б) проста форма минулого часу, яка означає незавершену 

повторювану дію; 
в) складна форма минулого часу, яка означає стан дії, що відбувалася 

в минулому, але наслідки якої тривають на момент мовлення про неї; 
г) складна форма минулого часу, яка означає дію або стан, які 

передували іншій дії або стану. 
 

80. Аорист простий утворюється від: 
а) односкладових основ інфінітива та від основ на ū, ī + специфічний 

суфікс s + тематичний голосний ŏ + вторинні флексії; 
б) основи інфінітива + єднальний голосний о + флексія аориста 

сигматичного старого; 
в) основи інфінітива + суфікс (ē)ах + флексія аориста простого; 
г) основи інфінітива за допомогою суфіксів ĕ, ŏ і вторинних флексій. 
 

81. Тематичний суфікс *-ŏ- вживався при утворенні: 
а) першої особи всіх чисел; 
б) третьої особи однини; 
в) третьої особи множини; 
г) другої особи всіх чисел; 
д) третьої особи двоїни. 
 

82. Тематичний суфікс *-ĕ- вживався при утворенні: 
а) першої особи всіх чисел; 
б) третьої особи однини; 
в) третьої особи множини; 
г) другої особи всіх чисел; 
д) третьої особи двоїни. 
 

83. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 особу однини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                     г) *t;                   
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д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

84. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу однини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

85. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу однини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

86. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 особу множини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

87. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу множини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

88. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу множини простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

89. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
1 особу двоїни простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

90. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
2 особу двоїни простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

91. Назвіть вторинну флексію, за допомогою якої утворюють 
3 особу двоїни простого аориста: 

а) *m;                          б) *s;                           в) *mŭs;                      г) *t; 
д) *tĕ;                          е) *tā;                          є) *vē;                        ж) *nt. 
 

92. Назвіть закінчення 1 особи однини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;     б) -ъ;     в) -åòå;     г) -å;     д) -@;     е) -îâh;     є) -åòà. 
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93. Назвіть закінчення 2 особи однини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

94. Назвіть закінчення 3 особи однини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

95. Назвіть закінчення 1 особи множини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

96. Назвіть закінчення 2 особи множини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

97. Назвіть закінчення 3 особи множини простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;     б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

98. Назвіть закінчення 1 особи двоїни простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

99. Назвіть закінчення 2 особи двоїни простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

100. Назвіть закінчення 3 особи двоїни простого аориста 
старослов’янської мови: 

а) -îìъ;      б) -ъ;      в) -åòå;      г) -å;      д) -@;      е) -îâh;      є) -åòà. 
 

101. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи однини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà; 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

102. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи однини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
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в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

103. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи однини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

104. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи множини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

105. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи множини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

106. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи множини аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
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е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

107. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи двоїни аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

108. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи двоїни аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

109. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи двоїни аориста 
простого: 

а) bbíåñå; 
б) èäú; 
в) äâèгîìú; 
г) äâèæåòà. 
д) íåñ@; 
е) ðåêîâh; 
є) èäåòå. 
 

110. Аорист сигматичний старий утворюється від: 
а) односкладових основ інфінітива та від основ на ū, ī + специфічний 

суфікс s + тематичний голосний ŏ + вторинні флексії; 
б) основи інфінітива за допомогою суфіксів ĕ, ŏ і вторинних флексій; 
в) основи інфінітива + єднальний голосний о + флексія аориста 

сигматичного старого; 
г) основи інфінітива + суфікс (ē)ах + флексія аориста простого. 
 

111. Тематичний суфікс *-ŏ- аориста сигматичного старого 
вживався при утворенні: 

а) тільки 2 особи всіх чисел; 
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б) тільки 3 особи всіх чисел; 
в) тільки 1 особи всіх чисел. 
 

112. Форми 2/3 особи однини аориста сигматичного старого від 
закритих основ утворюються за: 

а) особливим зразком; 
б) зразком простого аориста; 
в) зразком нового аориста; 
г) зразком перфекта. 
 

113. Назвіть рядок, у якому правильно вказано особливості 
творення форми 2/3 особи однини аориста сигматичного старого у 
відкритих основах: 

а) утворювались за особливим зразком; 
б) утворювались за зразком простого аориста; 
в) дорівнювали чистій основі; 
г) утворювались за зразком нового аориста. 
 

114. Назвіть закінчення 1 особи однини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

115. Назвіть закінчення 2 особи однини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

116. Назвіть закінчення 3 особи однини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

117. Назвіть закінчення 1 особи множини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

118. Назвіть закінчення 2 особи множини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

119. Назвіть закінчення 3 особи множини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

120. Назвіть закінчення 1 особи двоїни аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
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121. Назвіть закінчення 2 особи двоїни аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

122. Назвіть закінчення 1 особи однини аориста сигматичного 
старого старослов’янської мови: 

а) -õîìъ;   б) -õъ;   в) -ñòå;   г) -å //ø;   д) -ø#;   е) -õîâh;   є) -ñòà. 
 

123. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи однини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

124. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи однини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

125. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи однини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
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ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 
→ ðthø#;$ 

з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

126. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи множини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

127. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи множини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

128. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи множини аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
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129. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи двоїни аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

130. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи двоїни аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

131. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи двоїни аориста сигматичного старого: 

а) *rĕk + s + ŏ → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
б) *rĕk + ĕ + s → rĕkĕs → reč’e → ðtå÷å;$ 
в) *rĕk + s + ŏ + mǔs → rĕkxŏmǔs → rĕxŏmy → rēxŏmъ → ðthõîìú;$ 
г) *rĕk + s + ŏ + m → rĕkxǔn → rĕxъ → ðhõú;$ 
д) *rĕk + ĕ + t → rĕkĕt → reč’e → ðtå÷å;$ 
е) *rĕk + s + tĕ → rĕkstĕ → rēstĕ → rēste → ðthcntòå;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh;$ 
ж) *rĕk + s + nt → rĕksnt → rĕksnt → rĕksent → rĕksent → rēxę → rĕš’ę 

→ ðthø#;$ 
з) *rĕk + s + tа → rĕkstа → rēstā → rĕstа → ðthñòà. 
 

132. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи однини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
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в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

133. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи однини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

134. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи однини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

135. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи множини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

136. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи множини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
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б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

137. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи множини аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

138. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи двоїни аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

139. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи двоїни аориста 
сигматичного старого: 

а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) áûñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

140. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи двоїни аориста 
сигматичного старого: 
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а) ðå÷å; 
б) ár; 
в) âîäèõîìú; 
г) çíàõú; 
д) árñòå; 
е) èäîõîâh; 
є) âîäèø#; 
ж) èäîñòà. 
 

141. Аорист сигматичний новий утворюється від: 
а) односкладових основ інфінітива та від основ на ū, ī + специфічний 

суфікс s + тематичний голосний ŏ + вторинні флексії; 
б) основи інфінітива за допомогою суфіксів ĕ, ŏ і вторинних флексій; 
в) основи інфінітива + єднальний голосний о + флексія аориста 

сигматичного старого; 
г) основи інфінітива + суфікс (ē)ах + флексія аориста простого. 
 

142. Назвіть особливості утворення особових форм аориста 
сигматичного нового: 

а) особові форми утворюються від будь-якої основи інфінітива; 
б) сполучний голосний -о- вживався тільки при утворенні 1 особи 

всіх чисел; 
в) сполучний голосний -о- вживався тільки після закритих основ; 
г) форми 2/3 особи однини утворювались за зразком простого 

аориста; 
д) форми 2/3 особи однини утворювались за зразком аориста 

сигматичного старого; 
е) тематичний суфікс *-ŏ- вживався при утворенні 1 особи всіх 

чисел, а також 3 особи множини. 
 

143. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи однини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

144. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи однини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
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в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

145. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи однини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

146. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи множини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

147. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи множини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

148. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи множини аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
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е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

149. Назвіть рядок, у якому є форма 1 особи двоїни аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

150. Назвіть рядок, у якому є форма 2 особи двоїни аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

151. Назвіть рядок, у якому є форма 3 особи двоїни аориста 
сигматичного нового: 

а) çíà; 
б) âîäèõîìú; 
в) èäîñòå; 
г) ðåêîõú; 
д) èäîø#; 
е) âîäèõîâh; 
є) çíàñòà. 
 

152. Iмперфект – це: 
а) складна форма минулого часу, яка означає дію або стан, які 

передували іншій дії або стану; 
б) проста форма минулого часу, яка означає коротку завершену дію; 
в) складна форма минулого часу, яка означає стан дії, що відбувалася 

в минулому, але наслідки якої тривають на момент мовлення про неї; 
г) проста форма минулого часу, яка означає незавершену 

повторювану дію. 
 

153. Iмперфект утворюється від: 
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а) односкладових основ інфінітива та від основ на ū, ī + специфічний 
суфікс s + тематичний голосний ŏ + вторинні флексії; 

б) основи інфінітива за допомогою суфіксів ĕ, ŏ і вторинних флексій; 
в) основи інфінітива + єднальний голосний о + флексія аориста 

сигматичного старого; 
г) основи інфінітива + суфікс (ē)āх + флексія аориста простого. 
 

154. Назвіть випадок, коли для утворення імперфекта 
вживається скорочений суфікс āх: 

а) після основ інфінітива на а, h; 
б) після тематичного голосного ŏ; 
в) після специфічного суфікса s. 
 

155. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи однини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

156. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи однини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìъ;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

157. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи однини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
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158. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи множини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) * rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

159. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи множини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

160. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи множини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

161. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 1 особи двоїни імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

162. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 2 особи двоїни імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
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б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

163. Назвіть рядок, у якому правильно показано механізм 
утворення 3 особи однини імперфекта: 

а) *rĕk + ēāх + е → rĕč’āāš’e → rеč’āāš’e → ðtå÷ààøå;$ 
б) *rĕk + ēāх + оmъ → rĕč’āāхоmъ → rеč’āāхоmъ → ðtå÷ààõîìú;$ 
в) *rĕk + ēāх + еte → rĕč’āāš’ete → rеč’aaš’ete → ðtå÷ààøåòå;$ 
г) *rĕk + ēāх + ъ → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
д) *rĕk + ēāх + о → rĕč’āāхо → rеč’аахо → ðtå÷ààõ@;$ 
е) *rĕk + ēāх + vē → rĕč’āāхъ → rеč’āāхъ → ðtå÷ààõú;$ 
є) *rĕk + s + ŏ + vē → rĕkxŏvē → rēxovē → rĕxovĕ → ðthõîâh. 
 

164. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 1 особи 
однини імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ……….. (Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. єв.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.). 
 

165. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 2 особи 
однини імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. єв.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.). 
 



 223 

166. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 3 особи 
однини імперфекта: 

а) Чêîó öðþ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. ев.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.). 
 

167. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 1 особи 
множини імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. єв.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.); 
є) Пîìèлîóè ì# ðàбe áîгà â|øí"гî. "êî ñòàðhèøèíà бhxъ 

êîðàб’nnníèêîìъ. è èñòîïèõîìъ ñ# è ïîгîóáèõîìъ ìíîгî èìhнè~ 
(Супр. рук.); 

ж) hко хлhбъ не iмамъ что помrшлhате hко хлhбъ не iмате 
(Зогр. ев.); 

 

168. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 2 особи 
множини імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. ев.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
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е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 
(Асс. єв.); 

є) Пîìèлîóè ì# ðàбe áîгà â|øí"гî. "êî ñòàðhèøèíà бhxъ 
êîðàб’nnníèêîìъ. è èñòîïèõîìъ ñ# è ïîгîóáèõîìъ ìíîгî èìhнè~ 
(Супр. рук.); 

ж) hко хлhбъ не iмамъ что помrшлhате hко хлhбъ не iмате 
(Зогр. ев.); 

 

169. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 3 особи 
множини імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. ев.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.); 
є) Пîìèлîóè ì# ðàбe áîгà â|øí"гî. "êî ñòàðhèøèíà бhxъ 

êîðàб’nnníèêîìъ. è èñòîïèõîìъ ñ# è ïîгîóáèõîìъ ìíîгî èìhнè~ 
(Супр. рук.); 

ж) hко хлhбъ не iмамъ что помrшлhате hко хлhбъ не iмате 
(Зогр. ев.); 

 

170. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 2 особи 
двоїни імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. ев.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.); 
є) Пîìèлîóè ì# ðàбe áîгà â|øí"гî. "êî ñòàðhèøèíà бhxъ 

êîðàб’nnníèêîìъ. è èñòîïèõîìъ ñ# è ïîгîóáèõîìъ ìíîгî èìhнè~ 
(Супр. рук.); 
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ж) hко хлhбъ не iмамъ что помrшлhате hко хлhбъ не iмате 
(Зогр. ев.); 

 

171. Назвіть фрагмент тексту, у якому є особова форма 3 особи 
двоїни імперфекта: 

а) Чê ̃îó öð ̃þ ¿æå ñúòâîðè áðàêú ñí ̃îó ñâîåìîó ¿ ïîñúлà ðàár ñâî> 
ïðèçrâàòè çúâàír> íà áðàêú ¿ íå õîòhàõ@ ïðèòè ïàêr ………..(Син. тр.); 

б) …ñòàðüöè ³ êúíèæüíèöè ³ ïåòðú ³äåàøå ³çäàлå÷å â ñлhäú åгî 
(Зогр. єв.); 

в) ~гда ñå глàгîлààñòà êú ñåáå áhæèâh äðúçîñòè àðõèåðåèñêr 
(Супр. рук.); 

г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. ев.); 
д) Дúâà äлúæüíèêà áhñòå çàèìîäàâúöîó åòåðîó (Мар. єв.); 
е) И ñå ñíîçè гðhøüíèöè è ìròàðè ïðèøåäúøå âúçлåæààõú 

(Асс. єв.); 
є) Пîìèлîóè ì# ðàбe áîгà â|øí"гî. "êî ñòàðhèøèíà бhxъ 

êîðàб’nnníèêîìъ. è èñòîïèõîìъ ñ# è ïîгîóáèõîìъ ìíîгî èìhнè~ 
(Супр. рук.); 

ж) hко хлhбъ не iмамъ что помrшлhате hко хлhбъ не iмате 
(Зогр. ев.). 

 

172. Перфект – це: 
а) проста форма минулого часу, яка означає коротку завершену дію; 
б) складна форма минулого часу, яка означає дію або стан, які 

передували іншій дії або стану; 
в) складна форма минулого часу, яка означає стан дії, що відбувалася 

в минулому, але наслідки якої тривають на момент мовлення про неї; 
г) проста форма минулого часу, яка означає незавершену 

повторювану дію. 
 

173. Перфект утворюється так: 
а) основи інфінітива + суфікс (ē)āх + флексія аориста простого; 
б) до активного дієприкметника минулого часу з суфіксом -л- 

основного дієслова додають форми теперішнього часу допоміжного 
дієслова áròè; 

в) до односкладових основ інфінітива та від основ на ū, ī + 
специфічний суфікс s + тематичний голосний ŏ + вторинні флексії; 

г) основи інфінітива + єднальний голосний о + флексія аориста 
сигматичного старого. 

 

174. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 1 особи 
однини перфекта: 

а) Вúçâðàòè ñ# îòúí@äîóæå ~ñìü ïðèøåлú (Супр. рук.); 
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б) А äðîóçèè ìí#òü "êî á ̃ú íàìú åñòü ñòâîðèлú ïèñìåíà 
(О ïèñìåíåõú…...); 

г) Дà îóâhñòú… êàê@ êîóïл\ ñ@òú ñúòâîðèлè (Мар. єв.); 
д) И ìúíh íèêîлèæå íå äàлú ~ñè êîçüл#òå (Зогр. єв.). 
 

175. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 2 особи 
однини перфекта: 

а) Вúçâðàòè ñ# îòúí@äîóæå ~ñìü ïðèøåлú (Супр. рук.); 
б) А äðîóçèè ìí#òü "êî á ̃ú íàìú åñòü ñòâîðèлú ïèñìåíà 

(О ïèñìåíåõú…...); 
г) Дà îóâhñòú… êàê@ êîóïл\ ñ@òú ñúòâîðèлè (Мар. єв.); 
д) И ìúíh íèêîлèæå íå äàлú ~ñè êîçüл#òå (Зогр. єв.). 
 

176. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 3 особи 
однини перфекта: 

а) Вúçâðàòè с# отън@доуже ~смь пришелъ (Супр. рук.); 
б) А äðîóçèè ìí#òü "êî á ̃ú íàìú åñòü ñòâîðèлú ïèñìåíà 

(О ïèñìåíåõú…...); 
г) Дà îóâhñòú… êàê@ êîóïл\ ñ@òú ñúòâîðèлè (Мар. єв.); 
д) И ìúíh íèêîлèæå íå äàлú ~ñè êîçüл#òå (Зогр. єв.). 
 

177. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 3 особи 
множини перфекта: 

а) Вúçâðàòè ñ# îòúí@äîóæå ~ñìü ïðèøåлú (Супр. рук.); 
б) А äðîóçèè ìí#òü "êî á ̃ú íàìú åñòü ñòâîðèлú ïèñìåíà 

(О ïèñìåíåõú…...); 
в) Дà îóâhñòú… êàê@ êîóïл\ ñ@òú ñúòâîðèлè (Мар. єв.); 
г) И ìúíh íèêîлèæå íå äàлú ~ñè êîçüл#òå (Зогр. єв.). 
 

178. Плюсквамперфект – це: 
а) проста форма минулого часу, яка означає коротку завершену дію; 
б) складна форма минулого часу, яка означає дію або стан, які 

передували іншій дії або стану; 
в) складна форма минулого часу, яка означає стан дії, що відбувалася 

в минулому, але наслідки якої тривають на момент мовленя про неї; 
г) проста форма минулого часу, яка означає незавершену 

повторювану дію. 
 

179. Назвіть способи утворення плюсквамперфекта: 
а) дієприкметник на -л- основного дієслова + імперфект áròè; 
б) основа інфінітива + суфікс -л- + флексія; 
в) дієприкметник на -л- основного дієслова + аорист з імперфектним 

значенням áròè; 
г) дієприкметник на -л- основного дієслова + перфект áròè. 
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180. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 
плюсвамперфекта: 

а) Мüíh íèêîлèæå íå äàлú åñè êîçüл#òå (Зогр. єв.); 
б) Оó÷åíèöè åгî âüç#ñ# òhлî åгî è ïîгðhñ# (Мар. єв.); 
в) С@сhди æå è èæå è áhàõ@ âèähлè ïðhæäå, hêî ñлhïú áh, 

глàгîлààõ@ (Мар. єв.); 
г) Сìîêîâüíèö@ ¿ìhàøå åòåðú âú âèíîгðàäh ñâîåìü (Зогр. єв.). 
181. У значенні простого майбутнього часу вживались: 
а) форми теперішнього часу від дієслів недоконаного часу; 
б) форми теперішнього часу від дієслів доконаного виду; 
в) форми теперішнього часу будь-якого виду; 
г) форми часів будь-якого виду. 
 

182. Назвіть рядок, у якому є форма простого майбутнього часу 
дієслова: 

а) Вúñê@\ ¿ çåìл’\ îïðàæíhåòú (Зогр. єв.); 
б) Пàêr èìàòú ïðèòè, òîгäà èìàòú ähлî  òâîå èñêîóøåíî 

áròè (Син. тр.); 
в) Дåíü ñúìðúòüír âú гðhñhõú òî âúñê@\ ñ# è ðîäèлè 

á@äåìú (Син. тр.); 
г) ¿ ðå÷åòú åìîó äðóæå äàæäú ìè âú çàèìú òðè õлhár (Мар. 

єв.). 
 

183. Складений майбутній I час утворюють: 
а) шляхом додавання до форм теперішнього часу дієслів èìhòè, 

õîòhòè, íà÷àòè звичайного інфінітива; 
б) шляхом додавання до форми майбутнього простого від дієслова 

áròè дієприкметника на -л- основного дієслова; 
в) дієприкметник на -л- основного дієслова + імперфект áròè; 
г) дієприкметник на -л- основного дієслова + перфект áròè. 
 

184. Складений майбутній II час утворюють: 
а) шляхом додавання до форм теперішнього часу дієслів èìhòè, 

õîòhòè, íà÷àòè звичайного інфінітива; 
б) шляхом додавання до форми майбутнього простого від дієслова 

áròè дієприкметника на -л- основного дієслова; 
в) дієприкметник на -л- основного дієслова + імперфект áròè; 
г) дієприкметник на -л- основного дієслова + перфект áròè. 
 

185. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 
складеного майбутнього I часу: 

а) Пàêr èìàòú ïðèòè, òîгäà èìàòú ähлî  òâîå èñêîóøåíî 
áròè (Син. тр.); 
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б) Вúñê@\ ¿ çåìл’\ îïðàæíhåòú (Зогр. єв.); 
в) Дåíü ñúìðúòüír âú гðhñhõú òî âúñê@\ ñ# è ðîäèлè 

á@äåìú (Син. тр.); 
г) ¿ ðå÷åòú åìîó äðóæå äàæäú ìè âú çàèìú òðè õлhár 

(Мар. єв.). 
 

186. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 
складеного майбутнього II часу: 

а) Пàêr èìàòú ïðèòè, òîгäà èìàòú ähлî  òâîå èñêîóøåíî 
áròè (Син. тр.); 

б) Вúñê@\ ¿ çåìл’\ îïðàæíhåòú (Зогр. єв.); 
в) Дåíü ñúìðúòüír âú гðhñhõú òî âúñê@\ ñ# è ðîäèлè 

á@äåìú (Син. тр.); 
г) ¿ ðå÷åòú åìîó äðóæå äàæäú ìè âú çàèìú òðè õлhár (Мар. 

єв.). 
 

187. Назвіть форми наказового способу: 
а) стара; 
б) проста; 
в) нова; 
г) складна. 
 

188. Просту форму наказового способу утворюють так: 
а) додаванням спонукальної частки äà до форми дієслова 

теперішнього або простого майбутнього часу основного дієслова; 
б) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 

особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі сигматичного 
аориста; 

в) основа теперішнього часу + суфікси ī/jī + вторинні дієслівні 
флексії; 

г) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 
особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі, подібній до 
простого аориста. 

 

189. Назвіть випадки, коли вживають суфікс jī для утворення 
форм наказового способу: 

а) при утворенні форм однини тематичних дієслів; 
б) при утворенні форм однини нетематичних дієслів; 
в) при утворенні форм однини дієслова ðåøòè; 
г) в усіх названих випадках. 
 

190. Назвіть рядок, у якому правильно названо форми 
наказового способу, яких не існувало: 

а) 1 особи множини та 2 особи множини і двоїни; 
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б) 1 особи множини та 3 особи множини і двоїни; 
в) 1 особи однини та 3 особи множини і двоїни; 
г) 1 особи однини та 2 особи множини і двоїни. 
 

191. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 
простого наказового способу: 

а) Б@дhте îóøè òâî¿ âúíåìл\øòå глàñú ìîлèòâr ìîå> (Син. 
пс.); 

б) Пðîñè гл ̃\øòè õîøò@ äà äàñè ìè (Мар. єв.); 
в) Пðèøåлú åñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå ì@÷èòú íàñú (Зогр. єв.); 
г) Аøòå лè áèñòå âhähлè, íèêîлèæå áèñòå îñ@äèлè (Мар. єв.). 
 

192. Складну форму наказового способу утворюють: 
а) основа теперішнього часу + суфікси ī/jī + вторинні дієслівні 

флексії; 
б) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 

особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі, подібній до 
простого аориста; 

в) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 
особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі сигматичного 
аориста; 

г) додаванням спонукальної частки äà до форми дієслова 
теперішнього або простого майбутнього часу основного дієслова. 

 

193. Назвіть способи утворення умовного способу: 
а) основа теперішнього часу + суфікси ī/jī + вторинні дієслівні 

флексії; 
б) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 

особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі, подібній до 
простого аориста; 

в) поєднання активного дієприкметника минулого часу на -л- з 
особовою формою допоміжного дієслова áròè у формі сигматичного 
аориста; 

г) додаванням спонукальної частки äà до форми дієслова 
теперішнього або простого майбутнього часу основного дієслова. 

 

194. Назвіть фрагмент тексту, у якому є дієслово у формі 
умовного способу: 

а) Пðîñè гл ̃\øòè õîøò@ äà äàñè ìè (Мар. єв.); 
б) Мîðå æå âhòðîó âåл~êîó ärõà\mîó âüñòààøå (Остр. єв.); 
в) Пðèøåлú åñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå ì@÷èòú íàñú (Зогр. єв.); 
г) Аøòå лè áèñòå âhähлè, íèêîлèæå áèñòå îñ@äèлè (Мар. єв.). 
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195. Назвіть фонетичні зміни, які відбуваються при утворенні 
інфінітива від основ на приголосний, крім s: 

а) приголосні [d], [t], [z] перед наступним t переходили в [š’]; 
б) приголосні [d], [t], [z] перед наступним t переходили в [s]; 
в) приголосні [b], [p], [v] перед суфіксальним t переходили в [b’], 

[p’], [v’]; 
г) приголосні [b], [p], [v] перед суфіксальним t випадали; 
д) приголосні [g], [k] перед суфіксом -ti змінювались в [šťi]; 
е) приголосні [g], [k] перед суфіксом -ti змінювались в [žd’i]; 
є) дифтонги в кінці основи інфінітива монофтонгізувались; 
ж) дифтонгічні сполучення “голосний + плавний сонорний” у кінці 

основи інфінітива перед -ti змінювались на “сонорний + голосний”; 
з) дифтонгічні сполучення “голосний + носовий сонорний” перед -ti 

змінювались у носові голосні. 
 

196. У старослов’янській мові супін уживався при: 
а) дієсловах мовлення і вказував на об’єкт; 
б) дієсловах відношення і вказував на ставлення до об’єкта; 
в) дієсловах руху і вказував на мету цього руху; 
г) дієсловах дії і вказував на причину дії. 
 

197. Назвіть рядок, у якому є супін: 
а) Мîðå æå âhòðîó âåл~êîó ärõà\mîó âüñòààøå (Остр. єв.); 
б) Пðèøåлú åñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå ì@÷èòú íàñú (Зогр. єв.); 
в) Егî æå àmå ïðîñèòú ñí ̃ú ñâîè õлháà (Мар. єв.); 
г) Аøòå лè áèñòå âhähлè, íèêîлèæå áèñòå îñ@äèлè (Мар. єв.). 
 
 

Дiєприкметник  
 

1. У старослов’янській мові виділялися іменні (неособові) 
дієслівні форми: 

а) інфінітив; 
б) супін; 
в) вигук; 
г) дієприкметник; 
д) дієприслівник. 
 

2. Iменними, або неособовими, формами дієслова називаються: 
а) утворення від дієслівних основ, які, зберігаючи окремі дієслівні 

граматичні категорії, характеризуються показниками іменних частин мови; 
б) утворення від дієслівних основ, які зберігають окремі дієслівні 

граматичні категорії; 
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в) утворення від дієслівних основ, які зберігають окремі граматичні 
категорії іменних частин мови. 

 

3. Серед іменних (неособових) дієслівних форм виділяють: 
а) невідмінювані форми та скам’янілу дієприкметникову форму; 
б) відмінювані форми та скам’янілу дієприкметникову форму; 
в) невідмінювані форми, відмінювані форми та скам’янілу 

дієприкметникову форму. 
 

4. До невідмінюваних дієслівних форм належать: 
а) інфінітив; 
б) супін; 
в) дієприкметник; 
г) дієприслівник. 
 

5. До відмінюваних дієслівних форм належить: 
а) інфінітив; 
б) супін; 
в) дієприкметник; 
г) дієприслівник. 
 

6. До скам’янілої дієслівної форми належить: 
а) інфінітив; 
б) супін; 
в) дієприкметник; 
г) дієприслівник. 
 

7. Найбільший зв’язок із дієсловами у старослов’янській мові 
зберіг: 

а) інфінітив; 
б) супін; 
в) дієприкметник; 
г) дієприслівник. 
 

8. У старослов’янській мові функціонували дієприкметники. 
Вони утворювалися: 

а) за допомогою особливих суфіксів від іменних основ; 
б) за допомогою особливих суфіксів від прикметникових основ; 
в) за допомогою особливих суфіксів від дієслівних основ; 
г) за допомогою особливих суфіксів від займенникових основ; 
д) за допомогою особливих суфіксів від прислівникових основ. 
 

9. Дієприкметники – це: 
а) віддієслівні прикметники; 
б) відіменникові прикметники; 
в) відприслівникові слова; 
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г) відчислівникові слова. 
 

10. З прикметниками дієприкметники об’єднує: 
а) категорія виду; 
б) категорія стану; 
в) категорія часу; 
г) категорія роду; 
д) категорія числа; 
е) категорія відмінку. 
 

11. З дієсловами дієприкметники об’єднує: 
а) категорія виду; 
б) категорія стану; 
в) категорія часу; 
г) категорія роду; 
д) категорія числа; 
е) категорія відмінку. 
 

12. Дієприкметники, як і прикметники, могли бути: 
а) тільки іменними; 
б) тільки займенниковими; 
в) іменними та займенниковими. 
 

13. Дієприкметники, як і прикметники, мали: 
а) тільки повну форму; 
б) тільки коротку форму; 
в) повну і коротку форми. 
 

14. За окремими морфологічними показниками та 
синтаксичними особливостями дієприкметники бувають: 

а) тільки пасивними; 
б) тільки активними; 
в) активними і пасивними. 
 

15. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються: 
а) від основ теперішнього часу; 
б) від основ інфінітива; 
в) від основ минулого часу; 
г) від основ майбутнього часу. 
 

16. Активні дієприкметники минулого часу утворюються: 
а) від основ теперішнього часу; 
б) від основ інфінітива; 
в) від основ минулого часу; 
г) від основ майбутнього часу. 
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17. Пасивні дієприкметники теперішнього часу утворюються: 
а) від основ теперішнього часу; 
б) від основ інфінітива; 
в) від основ минулого часу; 
г) від основ майбутнього часу. 
 

18. Пасивні дієприкметники минулого часу утворюються: 
а) від основ теперішнього часу; 
б) від основ інфінітива; 
в) від основ минулого часу; 
г) від основ майбутнього часу. 
 

19. Активні дієприкметники: 
а) були характерними для спільнослов’янської мови, починаючи з 

раннього її періоду; 
б) мають своє продовження тільки в східнослов’янських мовах; 
в) мають своє продовження тільки в західнослов’янських мовах; 
г) мають своє продовження тільки в південнослов’янських мовах; 
д) мають своє продовження в усіх сучасних слов’янських мовах. 
 

20. Характерною особливістю уживання активних 
дієприкметників у старослов’янській мові є те, що вони: 

а) пов’язувалися за значенням з вираженням теперішнього часу; 
б) пов’язувалися за значенням з вираженням минулого часу; 
в) пов’язувалися за значенням з вираженням майбутнього часу; 
г) не пов’язувалися за значенням з вираженням теперішнього чи 

минулого часу, а зберігали ці назви лише за традицією. 
 

21. Активні дієприкметники теперішнього часу в 
спільнослов’янській мові утворюються за допомогою суфіксів: 

а) *-ătj-; 
б) *-jătj-; 
в) *-ētj-; 
г) *-ŭs-. 
 

22. Суфікси *-ătj-; *-jătj-; *-ētj- у старослов’янській мові 
представлено у вигляді: 

а) -@шт-, -#шт-; 
б) -уч-, -юч-, -ач-, -яч-; 
в) -ас-, -jас-. 
 

23. Суфікси *-ătj-; *-jătj-; *-ētj- у східнослов’янських мовах 
представлено у вигляді: 

а) -@шт-, -#шт-; 
б) -уч-, -юч-, -ач-, -яч-; 
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в) -ас-, -jас-. 
 

24. Суфікси *-ătj-; *-jătj-; *-ētj- у польській мові представлено у 
вигляді: 

а) -@шт-, -#шт-; 
б) -уч-, -юч-, -ач-, -яч-; 
в) -ас-, -jас-. 
 

25. Активний дієприкметник теперішнього часу утворювався 
приєднанням до основ теперішнього часу суфікса -@шт-: 

а) для дієслів тільки I класу; 
б) для дієслів тільки II класу; 
в) для дієслів тільки III класу; 
г) для дієслів тільки IV класу; 
д) для дієслів тільки V класу; 
е) для дієслів I, II, III, V класів. 
 

26. Активний дієприкметник теперішнього часу утворювався 
приєднанням до основ теперішнього часу суфікса -#шт-: 

а) для дієслів тільки I класу; 
б) для дієслів тільки II класу; 
в) для дієслів тільки III класу; 
г) для дієслів тільки IV класу; 
д) для дієслів тільки V класу; 
е) для дієслів I, II, III, V класів. 
 

27. Активний дієприкметник теперішнього часу утворювався 
приєднанням суфікса до основ теперішнього часу в тому вигляді, який 
вони мали: 

а) у 1 особі множини; 
б) у 2 особі множини; 
в) у 3 особі множини; 
г) у 1 особі однини; 
д) у 2 особі однини; 
е) у 3 особі однини. 
 

28. Активні дієприкметники теперішнього часу: 
а) мають коротку та повну форми; 
б) мають тільки коротку форму; 
в) мають тільки повну форму; 
г) відмінюються за твердим варіантом коротких та повних 

прикметників; 
д) відмінюються за м’яким варіантом коротких та повних 

прикметників. 
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29. Короткі форми активних дієприкметників теперішнього часу 
при відмінюванні мають певні особливості: 

а) у називному відмінку однини дієприкметники чоловічого та 
середнього родів не мають суфіксів -@шт-, -#шт-, а закінчуються на -r 
(утворені від основ дієслів I, II, V класів) та на -# (утворені від основ 
дієслів III, IV класів); 

б) при творенні форми називного відмінка однини середнього роду 
приєднували займенник и(же), "(же), ~(же) не до форми називного, а 
до форми знахідного відмінка; 

в) дієприкметники жіночого роду в називному відмінку однини після 
суфіксів -@шт-, -#шт- мають закінчення -и. 

 

30. Повні форми активних дієприкметників теперішнього часу 
при відмінюванні мають певні особливості: 

а) у називному відмінку однини дієприкметники чоловічого та 
середнього родів не мають суфіксів -@шт-, -#шт-, а закінчуються на -r 
(утворені від основ дієслів I, II, V класів) та на -# (утворені від основ 
дієслів III, IV класів); 

б) при творенні форми називного відмінка однини середнього роду 
приєднували займенник и(же), "(же), ~(же) не до форми називного, а 
до форми знахідного відмінка; 

в) дієприкметники жіночого роду в називному відмінку однини після 
суфіксів -@шт-, -#шт- мають закінчення -и. 

 

31. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник чоловічого роду теперішнього часу: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

32. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник середнього роду теперішнього часу: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

33. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник жіночого роду теперішнього часу: 
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а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

34. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник чоловічого роду однини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

35. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник жіночого роду однини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

36. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник середнього роду однини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

37. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник чоловічого роду множини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
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г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

38. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник середнього роду множини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

39. Назвіть рядок, у якому вміщено короткий активний 
дієприкметник жіночого роду множини теперішнього часу у формі 
називного відмінка: 

а) берr; 
б) бер@шти; 
в) бер@mе$$; 
г) бер@mи$$; 
д) бер@mа$$; 
е) бер@m#. 
 

40. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти: 

а) идr; 
б) съхнr; 
в) вод#; 
г) сr. 
 

41. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

42. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини: 
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а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

43. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

44. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

45. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

46. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) сr; 
б) с@шта; 
в) с@штоу; 
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г) с@шть; 
д) с@штемь; 
е) с@шти. 
 

47. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі називного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

48. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі родового відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

49. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі давального відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

50. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі знахідного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

51. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі орудного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
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б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

52. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі місцевого відмінка 
жіночого роду множини: 

а) с@шт#; 
б) с@штами; 
в) с@штахъ; 
г) с@шть; 
д) с@штамъ. 
 

53. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти  у формі називного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
 

54. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі родового відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
 

55. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі давального відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
 

56. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі знахідного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
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57. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі орудного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
 

58. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бrти у формі місцевого відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) с@шти; 
б) с@штоу; 
в) с@штаема. 
 

59. Від якого дієслова утворюється єдиний у старослов’янській 
мові дієприкметник майбутнього часу: 

а) бrти; 
б) "сти; 
в) дати; 
г) вhдhти; 
д) ходити. 
 

60. Назвіть рядок, у якому вміщено єдиний у старослов’янській 
мові дієприкметник майбутнього часу: 

а) б@дета; 
б) б@дете; 
в) б@деши; 
г) б@д@; 
д) бrш#mи. 
 

61. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник чоловічого роду однини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

62. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник середнього роду однини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
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в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

63. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник жіночого роду однини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

64. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник чоловічого роду множини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

65. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник середнього роду множини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

66. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник жіночого роду множини теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
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е) бер@m>>. 
 

67. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник чоловічого роду двоїни теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>. 
 

68. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник середнього роду двоїни теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

69. Назвіть рядок, у якому вміщено повний активний 
дієприкметник жіночого роду двоїни теперішнього часу: 

а) берrи; 
б) бер@mе~; 
в) бер@mи"$$; 
г) бер@mеи$$; 
д) бер@mа"$$; 
е) бер@m>>; 
з) бер@mии. 
 

70. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

71. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини: 
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а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

72. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

73. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати  у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

74. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

75. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини: 

а) берrи; 
б) бер@m"~го; 
в) бер@m"~моу; 
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г) бер@mии$$; 
д) бер@mимъ$$; 
е) бер@m~мь. 
 

76. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі називного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

77. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі родового відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

78. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі давального відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

79. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі знахідного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

80. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі орудного відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
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б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

81. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі місцевого відмінка 
жіночого роду множини: 

а) бер@mиихъ; 
б) бер@m>>; 
в) бер@mиими$$; 
г) бер@mиимъ; 
д) бер@mиихь. 
 

82. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі називного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
 

83. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі родового відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
 

84. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі давального відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
 

85. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі знахідного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
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86. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі орудного відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
 

87. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова бьрати у формі місцевого відмінка 
середнього роду двоїни: 

а) бер@mии; 
б) бер@mюю; 
в) бер@mиима. 
 

88. Активні дієприкметники минулого часу бувають: 
а) тільки відмінювані; 
б) тільки невідмінювані; 
в) відмінювані та невідмінювані. 
 

89. Активні дієприкметники минулого часу мали: 
а) тільки повну форму; 
б) тільки коротку форму; 
в) коротку та повну форми. 
 

90. Відмінювані активні дієприкметники минулого часу мали 
певні особливості: 

а) утворювалися від основи інфінітива; 
б) утворювалися від основи теперішнього часу; 
в) утворювалися приєднанням суфіксів -ъш-, -въш-, -ьш- та 

відповідних відмінкових закінчень. 
 

91. Суфікс -ъш- активних дієприкметників минулого часу: 
а) приєднувався до інфінітивної основи на приголосний; 
б) приєднувався до інфінітивної основи на голосний; 
в) вживався лише для творення дієприкметників від дієслів IV класу, 

основа яких закінчувалася на -и. 
 

92. Суфікс -въш- активних дієприкметників минулого часу: 
а) приєднувався до інфінітивної основи на приголосний; 
б) приєднувався до інфінітивної основи на голосний; 
в) вживався лише для творення дієприкметників від дієслів IV класу, 

основа яких закінчувалася на -и. 
 

93. Суфікс -ьш- активних дієприкметників минулого часу: 
а) приєднувався до інфінітивної основи на приголосний; 
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б) приєднувався до інфінітивної основи на голосний; 
в) вживався лише для творення дієприкметників від дієслів IV класу, 

основа яких закінчувалася на -и. 
 

94. Від яких дієслівних основ активні дієприкметники минулого 
часу могли утворюватися паралельно – за допомогою суфікса -ьш- та 
за допомогою суфікса -въш-: 

а) від інфінітивної основи на приголосний; 
б) від інфінітивної основи на голосний; 
в) від дієслів IV класу, основа яких закінчувалася на -и. 
 

95. За допомогою суфікса -ъш- активний дієприкметник 
минулого часу буде утворено від дієслів: 

а) оуправити; 
б) чесати; 
в) решти; 
г) вести; 
д) пьрати; 
е) расточити. 
 

96. За допомогою суфікса -въш- активний дієприкметник 
минулого часу буде утворено від дієслів: 

а) оуправити; 
б) чесати; 
в) решти; 
г) вести; 
д) пьрати; 
е) расточити. 
 

97. За допомогою суфікса -ьш- активний дієприкметник 
минулого часу буде утворено від дієслів: 

а) оуправити; 
б) чесати; 
в) решти; 
г) вести; 
д) пьрати; 
е) расточити. 
 

98. У якій формі при творенні активних дієприкметників 
минулого часу до основи інфінітива може приєднуватися суфікс в 
усіченому вигляді з утратою приголосного [ш]: 

а) тільки у називному відмінку однини чоловічого роду; 
б) тільки у називному відмінку однини середнього роду; 
в) у називному відмінку однини чоловічого та середнього роду. 
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99. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

100. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

101. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

102. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

103. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 
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а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

104. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

105. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого та середнього родів (коротка форма): 

а) коуповавъ; 
б) коуповавъша; 
в) коуповавъшоу; 
г) коуповавъшь; 
д) коуповавъшемь; 
е) коуповавъши. 
 

106. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

107. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

108. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 
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а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

109. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

110. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

111. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъша; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшема. 
 

112. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
 

113. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
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114. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
 

115. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
 

116. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
 

117. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъше; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшемъ; 
г) коуповавъш#; 
д) коуповавъши; 
е) коуповавъшихъ. 
 

118. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 
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а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
 

119. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
 

120. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
 

121. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
 

122. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
 

123. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъш#; 
в) коуповавъш@; 
г) коуповавъше\. 
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124. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
 

125. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
 

126. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
 

127. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
 

128. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
 

129. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) коуповавъши; 
б) коуповавъшоу; 
в) коуповавъшама. 
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130. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі називного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
д) коуповавъшахъ. 
 

131. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі родового відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
д) коуповавъшахъ. 
 

132. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі давального відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
д) коуповавъшахъ. 
 

133. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі знахідного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
д) коуповавъшахъ. 
 

134. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі орудного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
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д) коуповавъшахъ. 
 

135. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова коуповати у формі місцевого відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) коуповавъш#; 
б) коуповавъшь; 
в) коуповавъшамъ; 
г) коуповавъшами; 
д) коуповавъшахъ. 
 

136. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова нести  у короткій формі: 

а) несrи; 
б) несъ; 
в) нес@mе~; 
г) нес@mи"; 
д) несъши. 
 

137. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

138. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

139. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
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д) вед@штиимь. 
 

140. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

141. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

142. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

143. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого та середнього родів (повна форма): 

а) ведrи; 
б) вед@шта~го; 
в) вед@штю~моу; 
г) вед@штии; 
д) вед@штиимь. 
 

144. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка жіночого 
роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
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г) вед@шт\\. 
 

145. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі родового відмінка жіночого 
роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
г) вед@шт\\. 
 

146. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі давального відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
г) вед@шт\\. 
 

147. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка жіночого 
роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
г) вед@шт\\. 
 

148. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі орудного відмінка жіночого 
роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
г) вед@шт\\. 
 

149. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі місцевого відмінка жіночого 
роду однини (повна форма): 

а) вед@шти"; 
б) вед@шт#>; 
в) вед@штbbии; 
г) вед@шт\\. 
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150. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

151. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі родового відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

152. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі давального відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

153. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

154. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
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д) вед@штbbиими. 
 

155. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

156. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого та середнього родів множини (повна 
форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

157. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого та жіночого родів множини (повна 
форма): 

а) вед@штеи; 
б) вед@штиихъ; 
в) вед@штbbиимъ; 
г) вед@шт#>; 
д) вед@штbbиими. 
 

158. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

159. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка 
середнього роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
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в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

160. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі називного відмінка жіночого 
роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

161. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі родового відмінка двоїни 
(повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

162. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі давального відмінка двоїни 
(повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

163. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

164. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка 
середнього роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
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165. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі знахідного відмінка жіночого 
роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

166. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі орудного відмінка двоїни 
(повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

167. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу від дієслова вести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) вед@шт""; 
б) вед@штии; 
в) вед@штbbюю; 
г) вед@штиима. 
 

168. Невідмінювані активні дієприкметники минулого часу на -л-: 
а) утворюють неспецифічну групу дієприкметників; 
б) утворюють специфічну групу дієприкметників; 
в) утворилися від основи теперішнього часу за допомогою суфікса 
-л-; 
г) утворилися від основи інфінітива за допомогою суфікса -л-; 
д) вживаються самостійно; 
е) самостійно не вживалися, проте входили до складу аналітичних 

часових форм у супроводі особових форм дієслова. 
 

169. Активні дієприкметники минулого часу на -л-: 
а) не змінювалися за відмінками; 
б) змінювалися за відмінками; 
в) мали категорії роду та числа, виражені за допомогою граматичних 

показників; 
г) не мали категорій роду та числа, виражених за допомогою 

граматичних показників. 
 

170. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі чоловічого роду однини: 
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а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

171. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі чоловічого роду 
множини: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

172. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі чоловічого роду двоїни: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

173. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі середнього роду однини: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

174. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі середнього роду 
множини: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
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е) ходилr. 
 

175. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі середнього роду двоїни: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

176. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі жіночого роду однини: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

177. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі жіночого роду множини: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

178. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л- у формі жіночого роду двоїни: 

а) ходилъ; 
б) ходили; 
в) ходила; 
г) ходило; 
д) ходилh; 
е) ходилr. 
 

179. Активні дієприкметники минулого часу на -л- слугували для 
утворення аналітичних дієслівних форм, а саме: 

а) перфекта; 
б) плюсквамперфекта; 
в) II майбутнього часу; 
г) умовного способу. 
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180. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л-,  який утворює перфект: 

а) дhлалъ, дhлала, дhлало; 
б) бrхъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
в) б@д@ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
г) бhахъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
д) ~смь дhлалъ, дhлала, дhлало. 
 

181. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л-, який утворює плюсквамперфект: 

а) дhлалъ, дhлала, дhлало; 
б) бrхъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
в) б@д@ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
г) бhахъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
д) ~смь дhлалъ, дhлала, дhлало. 
 

182. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л-, який утворює форму 
II майбутнього часу: 

а) дhлалъ, дhлала, дhлало; 
б) бrхъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
в) б@д@ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
г) бhахъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
д) ~смь дhлалъ, дhлала, дhлало. 
 

183. Назвіть рядок, у якому вміщено невідмінюваний активний 
дієприкметник минулого часу на -л-, який утворює форму умовного 
способу: 

а) дhлалъ, дhлала, дhлало; 
б) бrхъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
в) б@д@ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
г) бhахъ дhлалъ, дhлала, дhлало; 
д) ~смь дhлалъ, дhлала, дhлало. 
 

184. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
невідмінюваним активним дієприкметником минулого часу на -л-: 

а) Иже и бhах@ видhли (Мар. єв.); 
б) Возвhcnnтuю тебh бrшаmа#, не бrшаmти водh, бrшашти бо 

есть (Мар. єв.); 
в) Стража видома поусти льва велика зhло (Супр. рук.); 
г) Ход#штbbиbbbbbимъ покаж@ сил@ (Супр. рук.); 
д) Испrта отъ нихъ врhм# "вльш## с# звhздr (Сав. кн.). 
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185. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
дієприкметником майбутнього часу: 

а) Иже и бhах@ видhли (Мар. єв.); 
б) Возвhcnnтuю тебh бrшаmа#, не бrшаmти водh, бrшашти бо 

есть (Мар. єв.); 
в) Стража видома поусти льва велика зhло (Супр. рук.); 
г) Ход#штbbиbbbbbимъ покаж@ сил@ (Супр. рук.); 
д) Испrта отъ нихъ врhм# "вльш## с# звhздr (Сав. кн.). 
 

186. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
активним дієприкметником теперішнього часу: 

а) Иже и бhах@ видhли (Мар. єв.); 
б) Возвhcnnтuю тебh бrшаmа#, не бrшаmти водh, бrшашти бо 

есть (Мар. єв.); 
в) Стража видома поусти льва велика зhло (Супр. рук.); 
г) Ход#штbbиbbbbbимъ покаж@ сил@ (Супр. рук.); 
д) Испrта отъ нихъ врhм# "вльш## с# звhздr (Сав. кн.). 
 

187. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з 
активним дієприкметником минулого часу (повна форма): 

а) Иже и бhах@ видhли (Мар. єв.); 
б) Возвhcnnтuю тебh бrшаmа#, не бrшаmти водh, бrшашти бо 

есть (Мар. єв.); 
в) Стража видома поусти льва велика зhло (Супр. рук.); 
г) Ход#штbbиbbbbbимъ покаж@ сил@ (Супр. рук.); 
д) Испrта отъ нихъ врhм# "вльш## с# звhздr (Сав. кн.). 
 

188. Пасивні дієприкметники у старослов’янській граматичній 
системі: 

а) відігравали значну роль так само, як і активні; 
б) не відігравали такої значної ролі, як активні; 
в) у пам’ятках зафіксовані досить часто; 
г) у пам’ятках зафіксовані досить рідко. 
 

189. Пасивні дієприкметники теперішнього часу утворювалися 
від: 

а) дієслівних основ теперішнього часу за допомогою суфікса -м- та 
граматичних показників роду, числа, відмінка; 

б) основи інфінітива за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т- та 
граматичних показників роду, числа, відмінка; 

в) основи теперішнього часу за допомогою суфікса -@шт-; 
г) основи теперішнього часу за допомогою суфікса -#шт-//. 
 

190. Пасивні дієприкметники минулого часу утворювалися від: 
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а) дієслівних основ теперішнього часу за допомогою суфікса -м- та 
граматичних показників роду, числа, відмінка; 

б) основи інфінітива за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т- та 
граматичних показників роду, числа, відмінка; 

в) основи теперішнього часу за допомогою суфікса -@шт-; 
г) основи теперішнього часу за допомогою суфікса -#шт-//. 
 

191. Пасивні дієприкметники теперішнього часу мають певні 
особливості: 

а) дієприкметники, утворені від дієслівних основ II класу, в 
пам’ятках практично не засвідчені; 

б) у дієслів I класу суфікс -м- додається до основи теперішнього часу 
у формі 3 особи множини без закінчення -@тъ +++++=++===========+===+ тематичний голосний -о-; 

в) від дієслів V класу у старослов’янських пам’ятках засвідчені 
дієприкметники, утворені від слів вhдhти, "сти; 

г) відмінювалися за зразком твердого варіанта відмінювання 
коротких та повних прикметників; 

д) відмінювалися за зразком м’якого варіанта відмінювання коротких 
та повних прикметників. 

 

192. Суфікс -н- пасивних дієприкметників минулого часу 
приєднувався до: 

а) інфінітивних основ на -а, -h; 
б) інфінітивних кореневих основ на приголосний; 
в) інфінітивних основ на -r; 
г) інфінітивних основ, які закінчувалися на не повноголосні 

сполучення -рh- або на голосний кореня -#-, -и-, -h-, -оу-. 
 

193. Суфікс -ен- пасивних дієприкметників минулого часу 
приєднувався до: 

а) інфінітивних основ на -а, -h; 
б) інфінітивних кореневих основ на приголосний; 
в) інфінітивних основ на -r; 
г) інфінітивних основ, які закінчувалися на неповноголосні 

сполучення -рh- або на голосний кореня -#-, -и-, -h-, -оу-. 
 

194. Суфікс -т- пасивних дієприкметників минулого часу 
приєднувався до: 

а) інфінітивних основ на -а, -h; 
б) інфінітивних кореневих основ на приголосний; 
в) інфінітивних основ на -r; 
г) інфінітивних основ, які закінчувалися на неповноголосні 

сполучення -рh- або на голосний кореня -#-, -и-, -h-, -оу-. 
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195. Пасивні дієприкметники минулого часу мають певні 
особливості: 

а) вживалися в короткій та повній формах; 
б) вживалися тільки в короткій формі; 
в) вживалися тільки в повній формі; 
г) дієприкметники чоловічого та середнього роду мали відмінкові 

закінчення іменників *ŏ-основ, а жіночого роду – *ā-основ; 
д) повна форма утворювалася додаванням до короткої відповідних 

вказівних займенників и(же), "(же), ~(же). 
 

196. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу: 

а) знати; 
б) знавъ; 
в) знавъши; 
г) знанъ; 
д) знаемъ. 
 

197. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
минулого часу: 

а) знати; 
б) знавъ; 
в) знавъши; 
г) знанъ; 
д) знаемъ. 
 

198. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) ведомъ; 
б) двигномъ; 
в) знаемъ; 
г) несома; 
д) хвалимъ. 
 

199. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) ведомъ; 
б) двигномъ; 
в) знаемъ; 
г) несомъ; 
д) хвалимоу. 
 

200. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) ведомъ; 
б) движенъ; 
в) знанъ; 
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г) несенъ; 
д) хваленъ. 
 

201. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) ведtенъ; 
б) движенъ; 
в) коленъ; 
г) воженъ; 
д) биенъ (битъ). 
 

202. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) несенrи; 
б) движенъ; 
в) знанъ; 
г) несенъ; 
д) хваленъ. 
 

203. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) рекъ; 
б) движенъ; 
в) нес@mе; 
г) несr; 
д) вид#. 
 

204. Назвіть «п’яте зайве»: 
а) хвалима; 
б) вид#; 
в) нес@mи; 
г) несr; 
д) вид#mи. 
 

205. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
теперішнього часу: 

а) дhланъ; 
б) знаема; 
в) крrтъ; 
г) бивъ; 
д) зна#. 
 

206. Назвіть рядок, у якому вміщено активний дієприкметник 
минулого часу: 

а) дhланъ; 
б) знаема; 
в) крrтъ; 
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г) бивъ; 
д) зна#. 
 

207. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу: 

а) дhланъ; 
б) знаема; 
в) крrтъ; 
г) бивъ; 
д) зна#. 
 

208. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
минулого часу: 

а) дhланъ; 
б) знаема; 
в) крrтъ; 
г) бивъ; 
д) зна#. 
 

209. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

210. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

211. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
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д) несомh. 
 

212. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести  у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

213. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

214. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

215. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого роду однини (коротка форма) та 
середнього роду однини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несома; 
в) несомоу; 
г) несомомь; 
д) несомh. 
 

216. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
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в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

217. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

218. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

219. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

220. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

221. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
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б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

222. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого роду множини (коротка форма) та 
середнього роду множини (коротка форма): 

а) несоми; 
б) несомъ; 
в) несомомъ; 
г) несомr; 
д) несомhхъ. 
 

223. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
 

224. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
 

225. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
 

226. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
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227. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
 

228. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду двоїни (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомоу; 
в) несомома. 
 

229. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

230. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

231. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

232. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 



 275 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

233. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

234. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
жіночого роду однини (коротка форма): 

а) несома; 
б) несомr; 
в) несомh; 
г) несом@; 
д) несомо\. 
 

235. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 

236. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 



 276 

237. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 

238. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 

239. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 

240. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
жіночого роду множини (коротка форма): 

а) несомъ; 
б) несомr; 
в) несомамъ; 
г) несомами; 
д) несомахъ. 
 

241. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
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242. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
 

243. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
 

244. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
 

245. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
 

246. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
жіночого роду двоїни (коротка форма): 

а) несомh; 
б) несомоу; 
в) несомама. 
 

247. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
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248. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
 

249. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
 

250. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
 

251. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
 

252. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
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д) несомh~мь. 
 

253. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести  у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого роду однини (повна форма) та середнього 
роду однини (повна форма): 

а) несомrи; 
б) несома~го; 
в) несомоу~моу; 
г) несомrимь; 
д) несомh~мь. 
 

254. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

255. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

256. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

257. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
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в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

258. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

259. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду множини (повна форма): 

а) несомии; 
б) несомrихъ; 
в) несомrимъ; 
г) несомr>; 
д) несомrими. 
 

260. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомоую; 
в) несомrима. 
 

261. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìà"; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

262. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі давального відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìà"; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
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263. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомоую; 
в) несомrима. 
 

264. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомоую; 
в) несомrима. 
 

265. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
чоловічого роду двоїни (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомоую; 
в) несомrима. 
 

266. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести  у формі, яка не збігається для 
дієприкметників чоловічого роду двоїни (повна форма), середнього 
роду двоїни (повна форма), жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомоую; 
в) несомrима. 
 

267. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі називного відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

268. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
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г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

269. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

270. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

271. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі орудного відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

272. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
жіночого роду однини (повна форма): 

а) несома"; 
б) несомr>; 
в) несомhи; 
г) несом@\; 
д) несомо\. 
 

273. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі називного відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
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в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè; 
д) íåñîìrèõú. 
 

274. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі родового відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè; 
д) íåñîìrèõú. 
 

275. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі давального відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè; 
д) íåñîìrèõú. 
 

276. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі знахідного відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè /. 
 

277. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі орудного відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè; 
д) íåñîìrèõú. 
 

278. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі місцевого відмінка 
жіночого роду множини (повна форма): 

а) íåñîìr>; 
б) íåñîìrèõú; 
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в) íåñîìrèìú; 
г) íåñîìrèìè; 
д) íåñîìrèõú. 
 

279. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі називного відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

280. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі родового відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

281. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі давального відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

282. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі знахідного відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

283. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова íåñòè у формі орудного відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
в) íåñîìrèìà. 
 

284. Назвіть рядок, у якому вміщено пасивний дієприкметник 
теперішнього часу від дієслова нести у формі місцевого відмінка 
жіночого роду двоїни (повна форма): 

а) íåñîìhè; 
б) íåñîìîóþ; 
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в) íåñîìrèìà. 
 

285. Короткі пасивні дієприкметники минулого часу 
відмінювалися: 

а) подібно до відповідних форм теперішнього часу; 
б) за зразком повних прикметників. 
 

286. Повні пасивні дієприкметники минулого часу 
відмінювалися: 

а) подібно до відповідних форм теперішнього часу; 
б) за зразком повних прикметників. 
 

287. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з пасивним 
дієприкметником теперішнього часу: 

а) Иæå è áhàõ@ âèähлè (Мар. єв.); 
б) Бh æå õèòîíú íå øúâåíú ñúâðúõîó èñòúêàíú âüñü (Мар. єв.); 
в) Сòðàæà âèäîìà ïîóñòè лüâà âåлèêà çhлî (Супр. рук.); 
г) Хîä#øòbbèbbbbbèìú ïîêàæ@ ñèл@ (Супр. рук.); 
д) Испrта отъ нихъ врhм# "вльш## с# звhздr (Сав. кн.). 
 

288. Назвіть рядок, у якому вміщено фрагмент тексту з пасивним 
дієприкметником минулого часу: 

а) Иæå è áhàõ@ âèähлè (Мар. єв.); 
б) Бh æå õèòîíú íå øúâåíú ñúâðúõîó èñòúêàíú âüñü (Мар. єв.); 
в) Сòðàæà âèäîìà ïîóñòè лüâà âåлèêà çhлî (Супр. рук.); 
г) Хîä#øòbbèbbbbbèìú ïîêàæ@ ñèл@ (Супр. рук.); 
д) Иñïròà îòú íèõú âðhì# "âлüø## ñ# çâhçär (Сав. кн.). 
 

289. Назвіть рядки, у яких вміщено фрагменти тексту з 
активними дієприкметниками: 

а) Дà  ~лìà ïîáhæäåíè árõîìú (Супр. рук.); 
б) I òr áлàгîñлîâèâú ðå÷å ïðhäлîæèòå è òú (Мар. єв.); 
в) Жåíà ïîóñòíèâúøè ì@æà ïîñàгíåòú çà èíú ïðhлþár 

òâîðèòú (Зогр. єв.); 
г) Дüíåñü ïàêr ârïîóøòåíú árñòú ^ ìíîгîîáðàçüíàгî äüíè 

(Супр. рук.). 
 

290. Назвіть рядки, у яких вміщено фрагменти тексту з 
пасивними дієприкметниками: 

а) Дà  ~лìà ïîáhæäåíè árõîìú (Супр. рук.); 
б) I òr áлàгîñлîâèâú ðå÷å ïðhäлîæèòå è òú (Мар. єв.); 
в) Жåíà ïîóñòíèâúøè ì@æà ïîñàгíåòú çà èíú ïðhлþár 

òâîðèòú (Зогр. єв.); 
г) Дüíåñü ïàêr ârïîóøòåíú árñòú ^ ìíîгîîáðàçüíàгî äüíè 

(Супр. рук.). 
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Прислiвник. Службові частини мови  
 

1. Назвіть фрагмент тексту, у якому є прислівник: 
а) Пå÷àлüíà äîóøà ìî" ~ñòú äî ñüìðüòè (Супр. рук.); 
б) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.); 
в) Оñòàâè \... äîíüäåæå \ îêîïà\ îêðüñòú (Мар. єв.); 
г) Еäèíú áh äлüæüíú ï#òü\ ñúòú äèíàð, à äðîóг| ï#òü\ 

äåñ#òü (Зогр. єв.). 
 

2. Назвіть фрагмент тексту, у якому є прислівник: 
а) I обрhтосте æðháüöü ïðèâ#çàíú ïðè äâüðåõú (Зогр. єв.); 
б) Вñ@ òâàðü ~æå âèäh ñhìî è îíàìî çûáü\øò@ ñ# (Супр. 

рук.); 
в) Пðhäú âлàä|ê| æå è ö ̃ð# âåäåíè á@äåòå (Мар. єв.); 
г) Члîâhêú åòåðú áh áîгàòú (Зогр. єв.). 
 

3. Назвіть фрагмент тексту, у якому є прийменник: 
а) И ñå äîèäå ñúòüíààгî ÷åòâðüòààгî ñâî~# âðúñòû лhòà (Супр. 

рук.); 
б) Еäèíú áh äлüæüíú ï#òü\ ñúòú äèíàð, à äðîóг| ï#òü\ 

äåñ#òü (Зогр. єв.); 
в) Пðhäú âлàä|ê| æå è ö ̃ð# âåäåíè á@äåòå (Мар. єв.); 
г) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.). 
 

4. Назвіть фрагмент тексту, у якому є прийменник: 
а) Пîñлhäú æå â’ñüõú I æåíà îóìðhòú (Зогр. єв.); 
б) Еäèíú áh äлüæüíú ï#òü\ ñúòú äèíàð, à äðîóг| ï#òü\ 

äåñ#òü (Зогр. єв.); 
в) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.); 
г) lДа ñ ̃òèòъ ñ# èì# òâîå äà ïðèäåòú ö ̃ðñòâèå òâîå …... (Зогр. єв.). 
 

5. Назвіть фрагмент тексту, у якому є сполучник сурядності: 
а) Оñòàâè \... äîíüäåæå \ îêîïà\ îêðüñòú (Мар. єв.); 
б) Еäèíú áh äлüæüíú ï#òü\ ñúòú äèíàð, à äðîóг| ï#òü\ 

äåñ#òü (Зогр. єв.); 
в) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.); 
г) И ñå äîèäå ñúòüíààгî ÷åòâðüòààгî ñâî~# âðúñòû лhòà 

(Супр. рук.). 
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6. Назвіть фрагмент тексту, у якому є сполучник сурядності: 
а) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.); 
б) Пðhäú âлàä|ê| æå è ö ̃ð# âåäåíè á@äåòå (Мар. єв.); 
в) Пîâåлhíî òè åñòü èлè îóâhøòàòè èлè ì@÷èòè (Супр. рук.); 
г) Дà ñ ̃òèòú ñ# èì# òâîå äà ïðèäåòú ö ̃ðñòâèå òâîå …... (Зогр. єв.). 
 

7. Назвіть фрагмент тексту, у якому є сполучник підрядності: 
а) Лþáî âú âúòîð@\ лþáî âú òðåòè\ ñòðàæ@ ïðèäåòú (Сав. 

кн.); 
б) Нå õîòhàøå íè î÷èþ âîçâåñòè íà íåáî (Зогр. єв.); 
в) Рàñï#òûè íàøèìú ðîäîìú ~äà ìîæåòú ñèл@ èìhòè (Супр. 

рук.); 
г) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.). 
 

8. Назвіть фрагмент тексту, у якому є сполучник підрядності: 
а) В| èñòèí@ îòú íèõ åñè. èáî гàлèлhàíèíú åñè (Мар. єв.); 
б) Иíú ñïàñå àлè ñåáå íå ìîæåòå ñúïàñòè (Зогр. єв.); 
в) Пîñúлà ðàáû ñâî> êú ähлàòåлåìú ïðè>òè ïлîäû åгî (Мар. 

єв.); 
г) Члîâhêú íhêûè èìh äúâà ñûíà (Остр. єв.). 
 

9. Назвіть фрагмент тексту, у якому є частка: 
а) И ñå äîèäå ñúòüíààгî ÷åòâðüòààгî ñâî~# âðúñòû лhòà (Супр. 

рук.); 
б) Аøòå лè äà êîòîðè ñ@ïðîòèâ#òú ñ# î òîìú òî ïðhäà\òú 

ñ@äîó (Супр. рук.); 
в) Wлå ì@êà ñìðüòè (Супр. рук.); 
г) Дà ñ ̃òèòъ ñ# èì# òâîå äà ïðèäåòú ö ̃ðñòâèå òâîå …... (Зогр. єв.). 
 

10. Назвіть фрагмент тексту, у якому є вигук: 
а) Нè÷åñîæå лè íå îòúâhøòàâàåøè (Мар. єв.); 
б) Wлå ì@êà ñìðüòè (Супр. рук.); 
в) Иçèòè è ̃ñ õðàìà (Зогр. єв.); 
г) Iдhаше же въ ñлhäú åгî ìúíîгú íàðîäú (Мар. єв.). 
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СИНТАКСИС  
 

1. Який порядок слів був поширений у старослов’янській мові? 
а) з препозитивним підметом; 
б) вільний; 
в) з препозитивним присудком. 
 

2. Назвіть рядок, у якому речення є стверджувальним: 
а) Тîгäà æå ðå÷å ö ̃ðü ñлîóгàìú (Син. пс.); 
б) Нå çüðèøè áî íà лèöå ÷ ̃êîì (Мар. єв.). 
 

3. Назвіть рядок, у якому речення є заперечним: 
а) Кîðàáлü æå áh ïîñðhäh ìîði" ïîгð@æà> ñ> âлúíàìè (Остр. 

єв.); 
б) Нå îóïîâàèòå ñ# âèíúìú (Охр. лист.). 
 

4. Назвіть рядок, у якому речення є розповідним: 
а) Пîêàæèòå è íûíh åäèíîглàñü~ âàøå è ïîêîðèòå ñ# âúêîóïh 

(Супр. рук.); 
б) Гîðå âàìú êúíèгú÷è> è фàðèñhè (Мар. єв.); 
в) Аггåлú ñú ähâàìè глàгîлåòú ïîíåæå êú æåíh глàгîлà çìè" 

(Супр. рук.); 
г) Нå ìàòè лè åгî íàðèöàåòú ñ# ìàðèh (Мар. єв.). 
 

5. Назвіть рядок, у якому речення є окличним: 
а) Пîêàæèòå è íûíh åäèíîглàñü~ âàøå è ïîêîðèòå ñ# âúêîóïh 

(Супр. рук.); 
б) Гîðå âàìú êúíèгú÷è> è фàðèñhè (Мар. єв.); 
в) Аггåлú ñú ähâàìè глàгîлåòú ïîíåæå êú æåíh глàгîлà çìè" 

(Супр. рук.); 
г) Нå ìàòè лè åгî íàðèöàåòú ñ# ìàðèh (Мар. єв.). 
 

6. Назвіть рядок, у якому речення є спонукальним: 
а) Гîðå âàìú êúíèгú÷è> è фàðèñhè (Мар. єв.); 
б) Аггåлú ñú ähâàìè глàгîлåòú ïîíåæå êú æåíh глàгîлà çìè" 

(Супр. рук.); 
в) Пîêàæèòå è íûíh åäèíîглàñü~ âàøå è ïîêîðèòå ñ# âúêîóïh 

(Супр. рук.); 
г) Нå ìàòè лè åгî íàðèöàåòú ñ# ìàðèh (Мар. єв.). 
 

7. Назвіть рядок, у якому речення є питальним: 
а) Гîðå âàìú êúíèгú÷è> è фàðèñhè (Мар. єв.); 
б) Аггåлú ñú ähâàìè глàгîлåòú ïîíåæå êú æåíh глàгîлà çìè" 

(Супр. рук.); 
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в) Пîêàæèòå è íûíh åäèíîглàñü~ âàøå è ïîêîðèòå ñ# âúêîóïh 
(Супр. рук.); 

г) Нå ìàòè лè åгî íàðèöàåòú ñ# ìàðèh (Мар. єв.). 
 

8. Назвіть фрагмент тексту, у якому є підмет і присудок: 
а) Хîòhàøå ñâîèìà î÷èìà âèähòè àøòå òî ~ñòú òàêî (Супр. 

рук.); 
б) Оó÷åíèöè èäîø# âúñï#òü è ïàä@ íà çåìè (Сав. кн.); 
в) Сå öàð âàøü (Остр. єв.); 
г) Слàâà âú â|øíèõú áîó (Остр. єв.). 
 

9. Назвіть фрагмент тексту, у якому є односкладне речення: 
а) Хîòhàøå ñâîèìà î÷èìà âèähòè àøòå òî ~ñòú òàêî (Супр. 

рук.); 
б) Оó÷åíèöè èäîø# âúñï#òü è ïàä@ íà çåìè (Сав. кн.); 
в) Сå öàð âàøü (Остр. єв.); 
г) Слàâà âú â|øíèõú áîó (Остр. єв.). 
 

10. Назвіть фрагмент тексту, у якому є просте ускладнене 
речення: 

а) Оó÷åíèöè èäîø# âúñï#òü è ïàä@ íà çåìè (Сав. кн.); 
б) Слàâà âú â|øíèõú áîó (Остр. єв.); 
в) Вüñü äлúгú îòúïîóñòèõú òåáh ïîíåæå îóìîлè ì# (Зогр. єв.); 
г) Нà ìîñhîâh ñhäàлèmå ñhä@ êúíèæüíèöè è фàðèñåè (Мар. єв.). 
 

11. Назвіть фрагмент тексту, у якому є складносурядне речення: 
а) Вüñü äлúгú îòúïîóñòèõú òåáh ïîíåæå îóìîлè ì# (Зогр. єв.); 
б) Оó÷åíèöè èäîø# âúñï#òü è ïàä@ íà çåìè (Сав. кн.); 
в) Мàæè ìè ñðüäüöå íà äлüçh. äà ìè ïðåñòàíåòú îäðúæ#øòè" 

ì# áîлhçíü (Супр. рук.); 
г) Нà ìîñhîâh ñhäàлèmå ñhä@ êúíèæüíèöè è фàðèñåè (Мар. єв.). 
 

12. Назвіть фрагмент тексту, у якому є складнопідрядне речення: 
а) Мàæè ìè ñðüäüöå íà äлüçh. äà ìè ïðåñòàíåòú îäðúæ#øòè" 

ì# áîлhçíü (Супр. рук.); 
б) Вüñü äлúгú îòúïîóñòèõú òåáh ïîíåæå îóìîлè ì# (Зогр. єв.); 
в) Вüíåìлhòå æå ñåáå åäà êîгäà îò#æà\òú ñðüäöà âàøà (Зогр. 

єв.); 
г) Нà ìîñhîâh ñhäàлèmå ñhä@ êúíèæüíèöè è фàðèñåè (Мар. єв.). 
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