
1. Вища форма загальнонародної мови - це: 
а) територіальні діалекти; 
б) наріччя; 
в) сучасна українська літературна мова. 
 

2. Орфоепічні норми - це: 
а) сукупність правил вимови звуків та звукосполучень у потоці 

мовлення; 
б) єдині загальноприйняті правила передачі звукової мови на 

письмі; 
в) правила творення та вживання форм слів. 
 

3. Державна мова - це: 
а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої 

є обов'язкове в органах державного управління та діловодства; 
б) єдина національна мова українського народу; 
в) найважливіший універсальний засіб спілкування. 
 

4. Літературна мова - це: 
а) національна мова; 
б) унормована, регламентована, відшліфована форма існування 

загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери 
суспільної діяльності людей; 

в) нижча форма загальнонародної мови. 
 

5. Літературна мова реалізується: 
а) в усній і писемній формі; 
б) у сучасній українській літературній мові й територіальних 

діалектах; 
в) у національній та державній мові. 
 

6. Літературна мова характеризується такими ознаками: 
а) унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю; 
б) наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, 

стилістичною диференціацією; 
в) стилістичною диференціацією, унормованістю, 

документальністю, тематичною обмеженістю. 
 

7. Фахова мова - це: 
а) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної 

системи; 
б) сукупність мовних засобів, зумовлених метою спілкування; 



в) сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у 
професійно обмеженій сфері комунікації з метою забезпечення 
порозуміння. 

 
8. Зачинателем нової української мови був: 

а) Т. Г. Шевченко; 
б) І. П. Котляревський; 
в) Панас Мирний. 
 

9. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної 
системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації - це: 

а) орфоепічні норми; 
б) стилі української літературної мови; 
в) норми літературної мови. 
 

10. Сукупність правил передачі звукової мови на письмі - це; 
а) орфоепічні норми; 
б) орфографічні норми; 
в) морфологічні норми. 
 

11. Нормативними є наголошення дієслівних форм: 
а) нестИ, везтИ, несЕмо, везЕмо; 
б) нЕсти, вЕзти, нЕсемо, вЕземо; 
в) нестИ, вЕзти, несЕмо, вЕземо. 
 

12. Основоположником сучасної української літературної мови 
вважають: 

а) І. П. Котляревською 
б) Т. Г. Шевченка; 
в) Лесю Українку. 
 

13. Нормативним є вживання таких сполучень 
а) у відповідності до, згідно, взяти участь; 
б) відповідно до, згідно з, взяти участь; 
в) відповідно, згідно з, приймати участь. 
 

14. Нормативним є вживання таких словосполучень: 
а) військова доктрина, військова частина, військовий квиток, 

військовий округ, воєнні дії; 
б) воєнна доктрина, військова частина, військовий квиток, 

воєнний округ, воєнні дії; 
в) військова доктрина, військова частина, військовий квиток, 

воєнний округ, військові дії. 
 



15. Грошова одиниця незалежної України має назву: 
а) гривна; 
б) гривни; 
в) гривня. 
 

16. Головна ознака літературної мови: 
а) варіативність; 
б) черговість; 
в) унормованість. 
 

17. Нормативним є вживання таких словосполучень: 
а) телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, 

посівна кампанія; 
б) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, 

посівна компанія; 
в) телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, 

посівна кампанія. 
 

18. Нормативним є таке слововживання: 
а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний 

імунітет; 
б) вакансія, написати автобіографію, імунітет; 
в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет. 
 

19. Мова - це: 
а) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації 

та координації всіх видів суспільної діяльності; 
б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної 

системи; 
в) вища форма національної мови. 
 

20. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 
1996 р., записано: 

а) Державною мовою в Україні є українська мова; 
б) Державною мовою в Україні є російська мова; 
в) Державною мовою в Україні є українська й російська мови. 
 

21. Мовна політика - це: 
а) система засадничих нормативних постанов, що ґрунтуються на 

комплексному оцінюванні мовної ситуації; 
б) взаємодія різних мов чи різних форм існування однієї мови в 

певній державі; 
в) це система заходів, спрямованих на регулювання мовних 

відносин в державі. 



 
22. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до 
статті: 

а) 5 Конституції України; 
б) 10 Конституції України;  
в )  9 Конституції України. 
 

23. Кому належать такі рядки про мову: 
Ну що б, здавалися слова... 
Слова та голос - більш нічого. 
А серце б'ється - ожива, 
Як їх почує. 

а) Лесі Українці, 
б) Павлу Тичині, 
в) Тарасові Шевченку. 
 

24. Нормативним у числівниках є такий наголос: 
а) одинАдцять, сІмдесят, чОтирнадцять, вісімдесЯт; 
б) одинАдцять, сімдесЯт, чотирнАдцять, вісімдесЯт; 
в) Одинадцять, сімдЕсят, чотирнАдцять, вісімдесЯт. 
 

25. Нормативним в іменниках є наголос: 
а) діалОг, кіломЕтр, недоторкАнність, пізнАння, 
б) діАлог, кілОметр, недотОрканність, пізнаннЯ, 
в) діалОг, кілОметр, недотОрканність, пізнАння. 

 


