Фонетика. Графіка. Орфоепія
1. Що вивчає фонетика?
2. Якими літерами голосні звуки передаються на письмі?
3. Які букви в українській мові можуть позначати або завжди позначають два
звуки?
4. На які групи поділяються звуки української мови?
5. Назвіть основні правила запису фонетичних транскрипцій.
6. Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.

Лексикологія
7. Що розуміють під лексичним значенням слова?
8. Чим відрізняються багатозначні слова від омонімів? Як їх розрізняти?
9. Які слова називаються синонімами?
10.Як називаються слова спільні за значенням.
11.Утворіть синонімічний ряд до слів смуток, заметіль, сильний.
12.Що таке антоніми? Наведіть приклади.
13.Що таке діалектизми?
14.Що таке омоніми. Наведіть приклади.
15.Що таке пароніми. Наведіть приклади.
16.Чим історизми відрізняються від архаїзмів?
17.Дайте визначення поняття «неологізм».
18. Що таке історизм?

Фразеологія
19.Що таке фразеологізм?
20.Що таке прислів’я?
21.Поясніть значення фразеологізму «Або пан або пропав».
22.Поясніть значення фразеологізму «Забити памороки».
23.Поясніть значення фразеологізму «Аж за вухами лящить».
24.Поясніть значення фразеологізму «Комар носа не підточить».
25.Поясніть значення фразеологізму «Бити байдики»
26.Поясніть значення фразеологізму «І кінь не валявся»
27.Поясніть значення фразеологізму «Висмоктати з пальця»
28.Поясніть значення фразеологізму «Мов у воду опущений».

Будова слова
29.Назвіть значущі частини слова (морфеми).
30.Як називається змінна частина слова?
31.Які слова називаються спільнокореневими?

Морфологія
32.Назвіть відмінності між повнозначними словами та службовими.
33.Що таке іменник?
34. До яких родів можуть належати іменники?
35.Які іменники можуть мати лише форму множини. Наведіть приклади.
36. Назвіть відмінки іменника.
37. Які є відміни іменника?
38.Як утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові?
39.Як визначається рід незмінюваних складноскорочених слів?
40.Які розряди прикметників за значенням існують?
41.Які є ступені порівняння прикметників?
42.Що таке прислівник?
43.Які є ступені порівняння прислівників?
44.Які є ступені порівняння прикметників?
45.Що таке займенник?
46.Що таке числівник?
47. Наведіть приклади порядкових числівників.
48.Наведіть приклади кількісних числівників.
49. Провідміняйте порядковий числівник перший.
50.Провідміняйте кількісні числівники сорок, дев’яносто, сто.
51.Провідміняйте займенник я.
52. Провідміняйте займенник він.
53.Що таке дієслово?
54.Які є дієслівні форми? Наведіть приклади.
55.Назвіть службові частини мови.
56.Назвіть самостійні частини мови.
57. Що таке сполучник?Наведіть приклади.
58.Що таке прийменник? Наведіть приклади.
59.Що таке частка? Наведіть приклади.
Орфографія
60.Поясніть основні правила написання ненаголошених [е], [и] в корені слова.
61.Які правила вживання апострофа?
62.Коли пишеться м’який знак?
63.Які правила вживання великої букви?
64.Розкажіть про чергування звуків у-в.
65.Що таке чергування приголосних?
66. Які особливості написання префіксів пре-, при-, прі-?
67.Які особливості написання префіксів роз-,(розі-) без-?
68.Які особливості написання префіксів з-, (зі-),с-?
69.Як пишеться не з дієсловами?
70.Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса –ськ-
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71. В яких групах приголосних відбувається спрощення?
72. Поставте подані іменники у формі О.в. однини: подорож, печаль, пам’ять,
любов, радість.
Синтаксис. Пунктуація
73.Які є види речень за будовою?
74.Які є типи речень за метою висловлювання?
75.Яке речення називають складним?
76.Яке речення називається простим?
77.На які види поділяють складні речення?
78.Поясніть, що є спільного й відмінного між складносурядним реченням та
іншими видами складних речень.
79.Які речення називають безсполучниковими складними?
80.Що таке звертання? Наведіть приклади.
81.Що таке однорідні члени речення?
82.Що таке вставні слова?
83.Чим може бути ускладнене просте речення?
84.Що таке підмет і присудок?
85.Назвіть другорядні члени речення.
86.Які є способи передачі чужого мовлення?
87.Чим пряма мова відрізняється від непрямої? Наведіть приклади.
88.Які розділові знаки ставимо при прямій мові?
89.Що таке діалог? Розкажіть про розділові знаки при діалозі.
90.Що таке цитата? Які розділові знаки ставимо при цитуванні?

