
Із запропонованих учнями завдань учитель фор-
мує два варiанти4 тестової самостiйної роботи.

1.Знайдiть рядок, у якому в усiх словах чергу-
вання о, е з i вiдбувається в коренi

А вiдвертiсть, Петрiв, слово
Б камiнь, рiй, дохiд
В Ковалiв, устрiй, радiсть
Г вiсь, Шевцiв, особа

2.Укажiть рядок, у якому в усiх словах у групах
-оро-, -оло-, -ере-, -еле- о, е переходять в i

А огорожа, нагорода, зелень
Б шелест, город, подорож
В положення, порох, волос
Г голова, череда, борода

3.Визначте рядок, у якому в усiх словах i наявне
у вiдкритому складi

А ремiнець, стрiлець, нiжок
Б сморiд, вiвця, оберiг
В рiвень, вiльний, осiнь
Г устрiй, певнiсть, кiлець

4.Знайдiть рядок, у якому в усiх словах при до-
даваннi -ськ- вiдбувається чергування

А турист, грек, чумак 
Б чех, ткач, представник
В козак, завод, крiпак
Г волох, якут, гуцул

5.Укажiть рядок, у якому всi слова є винятками
при чергуваннi о – е пiсля шиплячих 

А жерло, чорницi, жонатий 
Б печера, чотири, шести
В щедрий, чекати, свiжостi
Г чорнiти, чернетка, гайочок

6.Визначте рядок, у якому в усiх словах у родо-
вому вiдмiнку однини о, е чергується з нулем звука

А день, гребiнець, рот
Б сон, швець, торт 
В льон, мох, пес
Г палець, борець, огiрок 

7.Знайдiть рядок, у якому всi слова у кличному
вiдмiнку записанi правильно

А Боже, друже, Явтуше
Б земляче, хлопцю, дяче 
В чоловiче, вовче, юнаку
Г отче, крiпаче, горосю 

8.Назвiть рядок, у якому всi чергування вiдбува-
ються при словозмiнi

А садити – саджу, пекти – випiкати, Кременчук –
кременчуцький 

Б хлопець – хлоп’ячий, нога – нозi, морока – моро-
чити   

В рука – руцi, будяк – будяче, вечеря – вечорiє 
Г лiзти – лазити, писати – пишу, муха – мусi

9.Укажiть рядок, де є слово, у якому чергування
не вiдбувається

А сон, колода, вiкно  
Б рiв, особа, вiтер 
В стiл, камiнь, пiч
Г нiс, швець, лiд

10. Визначте рядок, у якому не в усiх словах наяв-
не чергування кореневого приголосного при дода-
ваннi суфiкса -еньк-

А нога, водиця, книга
Б подруга, дорога, свекруха
В вишня, рука, крига
Г молодиця, сойка, муха

11. Знайдiть рядок, у якому правильно позначе-
но всi коренi 

А земля, їжджу, кричати 
Б вояцький, графлю, Боже
В порозi, ламати, ручцi
Г юнацький, роблю, чумаче 

12. Назвiть рядок, у якому до кожного слова
можна дiбрати спiльнокореневе (iншу частину
мови) iз чергуванням у коренi

А горох, полiт, молодиця 
Б учень, борода, прохолода
В сон, дяк, женитися 
Г вечеря, грек, земний

Домашнє завдання. Укласти електронний слов-
ничок лiнгвiстичних термiнiв до теми «Історичнi
чергування», представити його у виглядi слайд-шоу. 
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4 Тут подаємо один варiант, на основi якого вчитель мо-
же розробити власнi завдання. 

Як правильно розiбрати за будовою слова́, у яких є змiни приголосних перед -ськ(ий), -ств(о),

наприклад: козацький, бузький, чеський i подiбнi?

Морфологiчний розбiр слова має на метi правильно розкрити його лексичне значення, яке залежить вiд
значень окремих морфем. Це ми й робимо, коли сприймаємо чуже мовлення. Для цього кожне слово
пiдсвiдомо розкладаємо на окремi морфеми, орiєнтуючись на коренi як основнi носiї значення та враховую-
чи доданi до них афiкси. Тим часом морфеми в словах унаслiдок рiзних фонетичних процесiв можуть зазна-
вати певних змiн. Проте цi змiни передбачуванi, бо вони закономiрнi. Тому ми, сприймаючи слово iз змiне-
ним коренем чи суфiксом, легко вiдновлюємо у свiдомостi його основний первiсний вигляд. Наприклад,
слово об’їзний сприймаємо як таке, що має корiнь -їзд-, а не -їз-, що нiчого не означає; у словi холонути на-
справдi корiнь холод-, а не позбавлене змiсту холо-; у словi братство в уснiй мовi як його значущi частини
видiляємо корiнь брат- i суфiкс -ств(о), хоч чуємо [брацтво]. Так само в словах на зразок козацький, бузь-
кий, чеський, птаство, у яких злилися кiнцевий приголосний твiрної основи i початковий приголосний
суфiкса, щоб не зруйнувати їхнього лексичного значення, слiд видiляти коренi козак- (не коза-), буг-
(не бу-), чех-, птах- i суфiкси -ськ(ий), -ств(о). Суфiксiв -зьк(ий), -цьк(ий), -зтв(о), -цтв(о) насправдi в
мовi немає, є лише суфiкси -ськ(ий), -ств(о). Так нашi мовнi аналiзатори й сприймають цi слова.
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