СТИЛІСТИКА
В-2
Завдання 1-15 мають по чотири-п'ять варіантів відповіді, з яких тільки
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант
відповіді, позначте його у таблиці «Відповідь до завдання».
Завдання №1
Позначте рядок, у якому словосполучення побудовані неправильно
А зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих
Б давній друг, вчасна допомога, гострий біль
В вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь
Г червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль
Завдання №2
Граматично правильний варіант продовження речення «Уживаючи просторічні
слова, ...»
А ви справляєте погане враження.
Б ваше мовлення збіднюється.
В спотворюється зміст фрази.
Г це викликає подив співрозмовника.
Д страждає ваша мовленнєва культура.
Завдання №3
Правильно побудовано всі словосполучення в рядку
А по власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час
Б іншим разом, по службових справах, згідно з підручником
В здобути освіту, дякувати Оксану, лекції з математики
Г готель для туристів, на минулому тижні, відчиняти двері
Д автобус на замовлення, повідомити телефоном, протягом місяця
Завдання №4
Граматичний зв'язок порушено в словосполученні
А пам'ятник Т. Шевченка
Б прийти о п'ятій годині
В у зв'язку з виданою постановою
Г зраджувати ідеали
Д дякувати батькові
Завдання №5
Неправильно побудовано словосполучення
А п'ятнадцять хвилин десятого
Б зараз одинадцята
В за п'ять хвилин сьома
Г пів на першу
Д буду після дев'ятої

Завдання №6
Граматично правильне закінчення речення «Приїхавши до Криму,..»
А мене відразу захопив п’янкий аромат олеандрів.
Б перед вами раптово розпросториться лазурове море.
В дітлахи швидко засмагли під лагідним сонцем.
Г згадуються неперевершені поезії Адама Міцкевича.
Д усіх відпочивальників гостинно зустрічає Сімферополь.
Завдання №7
Позначте речення, яке потребує редагування
А Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у продавцяконсультанта.
Б Розпочинається сезонний розпродаж зимових пальто.
В Пропозиції покупців буде обов'язково передано виробникам.
Г У неділю магазин працює з десятої години.
Д На нашому масиві відкрито новий супермаркет.
Завдання №8
Позначте речення, що потребує редагування
А Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору.
Б Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.
В Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.
Г Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими.
Д За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.
Завдання №9
Помилку допущено в рядку
А сама вигідна угода
Б більший за нього
В згідно з інструкцією
Г піклуватися про матір
Д засіб для відбілювання
Завдання №10
Граматично правильно побудовано речення
А Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками.
Б Науковці вони ретельно досліджують найвіддаленіші куточки планети.
В Секретарка надрукувала звіт директора, що був готовий для публікації.
Г Зібравшись у головній залі, почалося підсумкове засідання експертної
комісії.
Д Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару.

Завдання №11
Позначте речення, що потребує редагування
А Важливим напрямком взаємодії суспільства та ЗМІ є висвітлення діяльності
органів державної влади.
Б Майбутнє українського слова значною мірою залежить від освітян.
В Випускники мають більш відповідальніше ставитися до навчання.
Г Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.
Завдання №12
Граматичну помилку допущено в рядку
А милуватися чудовим світанком
Б запропонувати вам перелік
В дивуватися з його поведінки
Г наслідувати відомій актрисі
Д стосуватися моїх приятелів
Завдання №13
Граматично правильне продовження речення «Обираючи стиль
одягу,...» подано в рядку
А витрачається багато часу.
Б зважайте на певні норми.
В підкреслюється індивідуальність.
Г велике значення має колір.
Д ваш гардероб має залежати від погоди.
Завдання №14
Граматична помилка допущена в реченні
А Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.
Б Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.
В Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.
Г Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.
Д Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.
Завдання №15
Граматично правильним є речення
А Не дорікайте мене за загублені квитки!
Б Ольга придбала новий посібник по дизайну.
В Із-за помилки комп’ютера ми втратили інформацію.
Г Подякуймо екскурсоводові за цікаву розповідь!
Д Пляж обладнали у двох кроках від пансіонату.

