
 66

Тест № 6 
 

Завдання (001–005). З’ясуйте стилістичну доцільність (недоцільність) вживання 

числівників. Виберіть варіант пояснення. 

 

001. Двоє наших співробітників перебувають у відрядженні. 

А Б В 

Вживання правильне, бо 

між кількісними і 

збірними числівниками 

існують синонімічні 

відношення. 

Вживання правильне, бо 

поєднуються з 

іменником у формі 

множини. 

Вживання неправильне, бо 

при іменниках жіночого роду 

– назвах осіб жіночої статі – 

використовуються лише 

кількісні числівники. 

 

002. Четвірко дев’ятикласників брали участь у міській олімпіаді з української 

мови. 

А Б В 

Вживання правильне – це 

синонімічна до чотири, 

четверо здрібніло-

пестлива форма. 

Вживання неправильне, бо 

синонімічні здрібніло-

пестливі форми є 

приналежністю 

розмовного мовлення, а 

дане речення не є таким. 

Вживання правильне, бо 

синонімічна до чотири, 

четверо форма вжита в 

реченні, що фіксує 

розмовне мовлення. 

 

003. З доповідями на конференції виступили троє професорів нашого інституту. 

А Б В 

Вживання правильне, бо 

збірні числівники 

сполучаються з 

Вживання правильне, бо 

між збірними і 

кількісними числівниками 

Вживання правильне, бо 

збірні числівники не 

сполучаються з 
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іменниками, що 

називають осіб чоловічої 

статі. 

існують синонімічні 

відношення. 

іменниками, що 

називають осіб високого 

суспільного становища. 

 

004. Двадцять п’ятеро співаків брали участь у першому турі конкурсу, у фінал 

вийшло одинадцятеро. 

А Б В 

Вживання першого 

числівника як збірного 

неправильне, бо від 

складених числівників 

синонімічні збірні не 

утворюються. Другий 

числівник вжитий 

правильно. 

Обидві форми збірних 

числівників є 

недоречними, бо речення 

(текст) не можна 

класифікувати як таке, що 

належить до розмовного 

стилю. 

Обидва числівники вжиті 

неправильно, бо 

сполучаються з 

іменником на позначення 

чоловічої статі. 

 

005. Я зміг відповісти тільки на четверо питань. 

А Б В 

Вживання правильне, 

через те що збірні 

числівники широко 

використовуються в 

розмовному мовленні. 

Вживання неправильне: 

збірні числівники не 

сполучаються з 

іменниками середнього 

роду на позначення 

абстрактних понять.  

Вживання неправильне: 

збірні числівники не 

сполучаються з 

іменниками середнього 

роду. 

 

Завдання (006–009). Виберіть правильну форму сполучення числівника з 

іменником (-ами), який (які) можна ввести в речення на місці крапок. 

 

006. Прибутки зросли на 122 ..... 
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А Б В 

проценти процента процентів 

 

007. Підприємство мало 151 ..... 

А Б В 

процент прибутка проценти прибутку процент прибутку 

 

008. Жито посіяли на 125 ..... 

А Б В 

гектарів гектарам гектарах 

 

 

 

009. 286, 6 ..... блакитної тканини було витрачено на оформлення спортивної 

колони. 

А Б В 

метрів метра метри 

 

Завдання (010–014). Визначте, яке сполучення числівника з іменником є 

правильним. 

010.  

А Б В 

одна десята відсотка одна десята відсотків одна десята відсотки 

 

011.  

А Б В 

чотири товориша чотири товариші чотири товарищі 

 

012. 
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А Б В 

протягом п’ятисот сорока 

чотирьох годин 

протягом п’ятсот сорока 

чотирьох годин 

протягом п’ятьохсот 

сорока чотирьох годин 

 

013. 

А Б В 

разом з тридцяти 

учасниками 

разом з тридцятьма 

учасниками 

разом з тридцятьома 

учасниками 

 

014. 

А Б В 

13,2 міліметра опадів 13,2 міліметрів опадів 13,2 міліметри опадів 

 

Завдання (015–018). Визначте, у якій колонці усі форми орудного відмінка 

числівників записані правильно. 

015. 7; 16; 328 

А Б В 

сімома; шістнадцятьма; 

трьохстами двадцятьма 

восьми 

сьома; шістнадцятьома; 

трьомастами двадцятьома 

вісьмома 

семи; шістнадцяти; 

триста двадцяти восьми 

 

016. 6450 

А Б В 

шістьма тисячами 

чотирмастами 

п’ятдесятьма  

шістьома тисячами 

чотирьмастами 

п’ятдесятьома 

шести тисячами 

чотиристами п’ятдесяти 

 

017. 60; 22 
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А Б В 

шестидесятьома 

двадцяти двома 

шістдесятьма двадцять 

двома 

шістдесятьома двадцятьма 

двома 

 

018. 630 

А Б В 

шестистами тридцяти 

п’яти 

шістьмастами тридцятьма 

п’ятьома 

шістьма стами 

п’ятьма 

 

Завдання (019–020). Визначте, у якій колонці усі форми місцевого відмінка 

числівників записані правильно. 

019. 34 

А Б В 

(на) тридцяти чотирох (на) тридцять чотирьох (на) тридцятьох чотирьох 

 

020. 7969 

А Б В 

(на) сімох тисячах 

дев’ятьохстах 

шістдесятьох дев’ятьох 

(на) семи тисячах 

дев’ятистах шістдесятьох 

дев’яти 

(на) сімох тисячах 

дев’ятьохстах 

шестидесяти дев’ятьох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


