
Вправа 1. Узгодьте абревіатури з дієсловами в минулому часі: 
ЮНЕСКО (затвердити), США (погодитись), НАТО (заявити), мін’юст 

(оголосити), ДЕК (визначити), ООН (виступити), ЄС (відмовитись), НБУ 

(відмовити), СБУ (забезпечити), ТСН (святкувати), ЧАЕС (відновити), УПА 

(проголосити), СОТ (співпрацювати), ОБСЄ (залучити), МВФ (надати), МНС 

(повідомити), МЗС (залучити), ДАІ (дозволити), ЗМІ (висвітлити), УТН 

(повідомити). 

Вправа 2. Виправте неправильно утворені словосполучення з 

різними формами прикметників: самий розумний мандрівник, самий 

улюблений процес, більш відвертіші слова, менш зрозуміліші поняття, 

найбільш вдаліший експеримент, найменш перспективніший науковець, вища 

міра покарання, кращі кадри фірми, кращі результати пошуку, брат 

молодше мене, старша моєї мами, практика корисніша навчання, прибуток 

більший затрат, мигдаль дорожчий арахісу, вищий дерева, літо краще зими, 

калина нижча явора, слова солодші меду, обличчя біліше молока.  

Вправа 3. Узгодьте числівники з іменниками і запишіть цифри 

словами:  

4 (брат), 161 (виборець), 2 (грн.), вітаю Вас із 24 (серпень), 3 (двері),  

4 (мішок), 8 (ножиці) і 7 (ложка), відповіло 4 (учень), 3,5 (год.), 25/8 (площа), 

на 4 (поверх), 2 (товариш), перед першим (грудень), 34/40 (частина), 5 ¼ (кг), 

2,5 (кг), 8,5 (кг), 3 (л), 124 (км), 2 (сестра), 127 ½ (км), 4,5 (млрд.), між 1 і  

19 (січень), 3 (киянин), півтора/півтори (м), 200 (г), 3,5 (м), 11,5 (га), 0,5 (кг), 

0,5 (год.). 

Вправа 4.  Відредагуйте словосполучення. 

Один і той же, один другому не мішає, один на один, один раз 

получилось так, в одному й тому ж місці, близько вісімсот літрів, близько 

тисячу сорок кілометрів, в сім годин, п’ять хвилин десятої, без чверті 

дванадцять, в сорок першому – сорок п’ятих роках, пів сьомої години, 

десять хвилин восьмої, без десяти хвилин три, замок з чотирьохстороннім 

закриванням. 

Вправа 5. Поставте дієслова у форму 2-ї особи однини та 3-ї особи 

множини теперішнього часу: боротися, сміятися, сипати, нівечити, 

дивитися, бурмотати, бурмотіти, гоїти, клеїти, лежати, цокотіти, 

цокотати, гнати, молоти, хотіти, ревіти, сопіти, гудіти, краяти, кроїти, 

бігти, боятися, стояти, спати, вчити. 
 


