ЗРАЗОК
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ВАРІАНТ 1
1 Когнітивна функція мови полягає в тому, що:
1) мова є засобом впливу;
2) мова є засобом мислення та пізнання;
3) мова є засобом накопичення інформації.
2.У якому нормативно-правовому акті визначено
української мови?
1) у Законі України «Про інформацію»;
2) у Конституції України;
3) у Законі України «Про запобігання корупції».

статус

3. Професійна мовнокомунікативна компетенція – це:
1) уміння реалізовувати мовні норми у науковому мовленні;
2) здатність до ораторської майстерності;
3) здатність здійснювати мовленнєву діяльність у професійній сфері на
основі мовних знань та володіння мовленнєвими уміннями й навичками.
4. Функціональний стиль – це:
1) різновид літературної мови, що характеризується відбором мовних
засобів, який зумовлюється сферою, змістом, завданнями спілкування;
2) колоритно-експресивний різновид мови;
3) спілкування посадової особи під час виконання нею службових
функцій.
5. Офіційно-діловий стиль має такі пістилі:
1) суспільно-політичний, соціально-побутовий, юридичний;
2) адміністративно-канцелярський, законодавчий, дипломатичний,
судово-процесуальний;
3) ораторський, епістолярний, конфесійний.
6. Назвіть рядок, у якому зазначені функції мови права:
1) регулятивна, екологічна, тлумачна, нормовиражальна;
2) регулятивна, волевиражальна, тлумачна, нормо виражальна;
3) регулятивна, політична, інформаційна, нормо виражальна.
7. У слові «завдання» наголос падає на:
1) другий та третій склад;
2) перший склад;

3) другий склад.
8. У якому рядку відсутні помилки у написанні слів:
1) Мін-юст;
2) Генеральна Асамблея ООН ;
3) Премєр-Міністр України.
9. Як правильно скоротити слово «наприклад»:
1) н-д;
2) напр.;
3) напр-д.
10 Укажіть на рядок, у якому записані слова без порушення
мовних норм:
1) вибачаюсь;
2) шановний Іван Петрович;
3) будь ласка.
11. Правила використання слів відповідно до їх значень та
відтінків - це:
1) лексичні норми;
2) орфографічні норми;
3) вимовні норми.
12. Свобода слова – цензура – це:
1) антоніми;
2) синоніми;
3) пароніми.
13. Яка із запропонованих відповідей подає нормативний переклад
російського дієприкметника «выбывший»?
1) вибулий;
2) вибувший;
3) той, що вибув.
14. Між словосполученнями «фізична особа» та «юридична
особа» наявний такий зв’язок:
1) омонімічний;
2) антонімічний;
3) синонімічний.
15. Яка із запропонованих відповідей подає нормативний переклад
українською мовою російського словосполучення в следующий раз?
1) в слідуючий раз;

2) наступного разу;
3) наступним разом.
16. У якому рядку зазначені тільки паронімічні юридичні терміни:
1) банкрот – банкрут, кампанія – компанія, особовий – особистий,
свідоцтво – свідчення;
2) захист – захисник, комісія – комісіонер, посадова особа – службова
особа;
3) купівля – продаж, позивач – відповідач, короткий – стислий.
17. У якому рядку зазначені тільки синонімічні юридичні терміни:
1) правознавство – юриспруденція; завдати шкоду – заподіяти шкоду;
2) убивати – позбавляти життя; захист – захисник;
3) громадянин – громадянство; короткий – стислий.
18. Оберіть рядок без граматичних помилок:
1) навчальна дисципліна, приорітет;
2) учбова дисципліна, пріоритет;
3) навчальна дисципліна, пріоритет.
19. У якому рядку слова записані у кличному відмінку:
1) Олено Григорівна;
2) Сергію Петровичу;
3) Олег Степановичу.
20. Зазначте рядок, у якому речення зазначене без порушення
мовних норм:
1) самий активніший працівник;
2) найбільш активний працівник;
3) найбільш активніший працівник.
21. Як називається складна синтаксична одиниця, що
сприймається як закінчене змістове ціле, елементами якого виступають
прості й складні речення?
1) параграф;
2) текст;
3) розділ.
22. Позначте рядок, у якому жодне словосполучення не потребує
редагування:
1) взяти до відома, через необережність, на протязі двох днів, писати
українською мовою;
2) за пропозицією, згідно з наказом, за власним бажанням, через
непорозуміння;

3) певною мірою, бути при владі, ввести в склад, мати на увазі, вірне
рішення.
23. Оберіть рядок без помилок:
1) виписка з протоколу, згідно акту;
2) витяг з протоколу, згідно з актом;
3) витяг з протоколу, згідно до акту.
24. Укажіть на рядок, у якому дотримано всі вимоги культури
мови:
1) Згідно чинного законодавства майно приватного підприємства і
майно фізичної особи не можна ототожнювати;
2) Він був затриманий швейцарською поліцією за клопотанням
американських слідчих органів;
3) Я надав ссуду товаришу в іноземних доларах, а зараз він не хоче її
повертати;
25. Мовний етикет – це:
1) правильність і змістовність висловлювань;
2) встановлені традицією висловлювання ввічливості, вибір яких
зумовлений ситуацією спілкування;
3) сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі
писемного мовлення.

