Консультації. Українська мова
Тема: Правопис префіксів
Виконати тестові завдання, обираючи одну правильну відповідь (1 бал)
1. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А..каменіти, ..творіння, ..хоронити, ..фабрикований
Б ..стрибнути, ..капувати, ро..пхикатися, ..хмурніти
В ..хитрувати, ..плигнути, бе..силля, ро..тиснений
Г ..плеск, ..хопити, ро..простертий, ..карати
Д ..тягувати, ..ходка, ..садити, бе..сило
2. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А …фальцювати, …купка, чере…смужжя, …лизати
Б …плітати, …чеплення, ро…в’язка, бе…захисний
В …плакатися, бе…діяльний, ро…тиснути, бе…таланний
Г ро…’єднати, …казати, …щулитися, …ціпити
Д …тверджувати, …формувати, …хованка, …пізнитися
3. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..цементувати, ..колочений, бе..паспортний, ..пакований
Б ..ковування, бе..характерний, ..поглядання, ..бентежити
В ..пилок, ро..порошити, ..трушувати, ..щулений
Г..клепаний, ..пад, ..тліти, ..худнути
Д ..фокусувати, ..хриплий, бе..поворотно, ..цідити
4. Літера с пишеться в усіх словах рядка
А ..живання, ро..цвітити, ..хрумати, ..командувати
Б..командувати, ..хрумати, ..тулити, ..колочений
В ..конфузитися, ..холонути, ..підлоба, бе..хвостий
Г ..тесати, ..хвальний, ..керований, бе..формний

Д ..сув, бе..системно, ..хватка, ..тяти
5. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..бадьорювати, ..сунутися, ..шивальник, ..палах
Б..багачувальний, ..чесаний, ..шиток, ..жувати
В ..дрібнілий, ..економити, ..качати, бе..тактність
Г ..групований, ..чавити, бе..культурний, ..кисати
Д ..тяжка, ..шкребти, ..жалитися, бе..слідно
6. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А …чорнілий, …червивити, …сутеніти, …шитий
Б …коїти, …кріпити, …молотити, …могти
В …руйнувати, …клеювати, …кінчити, …командувати
Г …жовкнути, …замолоду, …схлипувати, …малювати
Д …цілити, ро…питати, бе…лад, …худнути
7. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А ..банкрутований, ..сутулений, ..коритися, бе..пам’ятство
Б ..гвинчувати, ..діймати, ..читувати, ..тесати
В..близитися, ..сипаний, ..шерхлий, ..чеплений
Г бе..перебійний, ро..пуття, ..хвальний, ..жмакати
Д ..хил, ..цементувати, бе..стидник, ..формувати
8. Літера з пишеться в усіх словах рядка
А бе..причинний, ро..секретити, ..чіплювати, ..сутулений
Б ..дмухнути, ..координований, ..чорнілий, бе..підставно
В ..кликання, бе..перебійний, ..цілений, ..держатися
Г ..середини, ро..пуття, ро..хвалитися, ..конструювати
Д ..житися, ..цілений, бе..податковий, ..хрумати
9. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка

А пр..болючий, пр..великий, пр..смачний, пр..линялий
Б пр..бавити, пр..бідний, пр..блискучий, пр..забути
В пр..багатий, пр..тихий, пр..швидкий, пр..хороший
Г пр..балковий, пр..високо, пр..кочувати, пр..холодний
Д пр..сохлий, пр..злий, пр..краснодушний, пр..сипати
10. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..солодкий, пр..товстий, пр..кликати, пр..клепати
Б пр..чистий, пр..старий, пр..тяжкий, пр..сніжний
В пр..спокійно, пр..цікавий, пр..трудолюбивий, пр..землення
Г пр..хитрий, пр..чепитися, пр..чорний, пр..чудовий
Д пр..кумедний, пр..лютий, пр..милий, пр..скакувати
11. Префікс пре- пишеться в усіх словах рядка
А пр..жорстоко, пр..забавно, пр..скакати, пр..скупий
Бпр..гарний, пр..глухий, пр..дивний, пр..святеє
В пр..славно, пр..слати, пр..противно, пр..пудрити
Г пр..подобний, пр..розумний, пр..сірий, пр..сілок
Д пр..непорочний, пр..освященний, пр..цілитися, пр..пишний
12. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр..в’язаність, пр..яскравий, пр..плутати, пр..мокнути
Б пр..гальмувати, пр..гамувати, пр..кути, пр..мотати
В пр..брехати, пр..бувати, пр..кладати, пр..звище
Г пр..комічно, пр..кормлювати, пр..порошити, пр..плюснутий
Д пр..бадьоритися, пр..бляклий, пр..бути, пр..противний

з-(із-)
Вживаємо
переважно
в
словах,
корінь
яких
починається
голосним
звуком або сполученням
приголосного й голосного:
зекономити,
зігнорувати,
зорієнтуватися, зумовити,
з’єднувати, з’їзд, згаслий,
змазати, знадливий тощо.
Інколи
може
вживатися
префікс із- : ізнову, ізгасати,
іздавна.

Теоретичний матеріал
Правопис префіксів
Префікси з-(с-) (зі-, зо-)
сУживаємо перед глухими
приголосними к, п, т, ф, х
(кафе «Птах»)»: сказати,
спалахнути,
ствердити,
сфотографувати, схил.

зі-(зо-)
Префікс
зівживаємо
переважно тоді, коли корінь
починається
сполученням
приголосних:
зібгати,
зігнути, зідрати, зізнатися,
зімкнути,
зіпсуватися,
зіставити,
зіткнення,
зіщулитися тощо.
Префікс зі- вживаємо також у
словах із коренем, перший
склад
якого
становить
сполучення
губного
та
йотованого звукосполучення:
зів’ялий, зім’яти, зіп’ястися
тощо.
У деяких словах префікс зічергується з зо-: зігрівати й
зогрівати,
зімлівати
й
зомлівати,
зіпрівати
й
зопрівати,
зітліти
й
зотліти.

Префікси без-, роз-, через-, тощо
В усіх префіксах, що закінчуються на приголосний: без-, від-(од-), між-, над-, об-, під-,
перед-, понад-, пред-, роз-, через-, - кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не
змінюється: безкраїй, безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний,
міжпланетний, надпотужний, обпалити, обтрусити, підтримка, передплата,
передчасний, понадплановий, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник.
преВживаємо
переважно
в
якісних прикметниках і
прислівниках для вираження
найвищого ступеня ознаки:
прегарний,
презавзятий,
прекрасний,
премудрий,
прекрасно, препогано.
Також
цей
префікс
вживається
в
словах
презирливий, презирство й у
словах
церковнослов’янського
походження: преосвященний,
преподобний, престол.

Префікси пре-, при-, пріприпріВживаємо переважно в Вживаємо лише в словах
дієсловах, що означають прізвисько,
прізвище,
наближення,
приєднання, прірва.
частковість дії, результат дії
тощо, а також у похідних
словах:
прибігти,
прибудувати, прикрутити,
приборкати, пришвидшити;
прибуття,
притулок,
прибраний, привабливо.
Також
вживаємо
в
іменниках та прикметниках,
утворених від поєднання
іменників
із
прийменниками: пригірок,
приярок;
прибережний,
прикордонний.

