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Тематична контрольна робота  

 
Морфологічна норма 

1. Помилку у творенні форми ступеня порівняння прикметника допущено в 

реченні 
А У дискусії перевага буде в того, хто має впевненіший вигляд та наводить більш 

переконливі аргументи. 

Б Найбільш складне під час виступу — це вміння давати найкомпетентніші відповіді 

на підступні запитання. 

В Слухачів можуть захопити більш яскраві приклади, що виявляться цікавішими, 

ніж у попередніх ораторів. 

Г Найбільш вимогливіша публіка знається на предметі обговорення не гірше за 

найпідготовленішого доповідача. 

Д Найефективніша форма підготовки до дискусії — це тренувальний виступ перед 

друзями, а не ретельніше заучування тексту промови. 

2. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива  

А проводжати — проводять 

Б молоти — мелять  

В хотіти — хотять  

Г гоїти — гоють  

Д кричати — кричать 

3. Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента 

«Мандруючи Олешківськими пісками, ...» додати 
А нас вражала неповторна краса степової природи. 

Б стан нашого здоров’я значно покращився. 

В було зроблено багато цікавих фотографій. 

Г легенди й перекази зачаровували таємничістю. 

Д ми ще раз упевнилися в неповторності України. 

4. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу  
А десять (хвилин) на десяту 

Б чверть по одинадцятій  

В третя година десять хвилин  

Г за п’ять (хвилин) шоста  

Д без п’ятнадцяти десять 

5. Правильно утворено всі форми дієприкметників у рядку  
А лежачий, посивілий, побачений, оформлений 

Б накреслений, зшитий, нафарбований, помолодівший 

В зацікавлений, роблячий, уславлений, змарнілий  

Г розвалений, потемнівший, палаючий, знайдений  

Д зцілений, випечений, забутий, посміхаючийся 

6. Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ  

А тричі на місяць, на знак нашої дружби 

Б модне пальто по коліна, по останній моді  

В виконати за наказом, за всіма правилами  

Г близько п’ятої години, близько двох тонн  

Д ласий до меду, беручкий до науки 
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7. Прочитайте розмову (цифри позначають номери реплік). 
— (1) Тимофію, поклич на репетицію наших «співунів». 

— (2) Добре, Олено Петрівно, а о котрій актова зала буде вільною? 

— (3) Треба з’ясувати в нашого координатора. Артуре, коли можна провести 

репетицію? 

— (4) Хвилинку, наберу нашого діджея. Олексіє, наші хочуть у залі поспівати, о 

котрій зручно? Добре, дякую. Сказав, що після четвертої. 

— (5) Ольго, Галю, Юрію, «співоче поле» для вас буде вільним після четвертої, 

не запізніться! 

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці А1 Б2 ВЗ Г4 Д5 

8. Іменником є слово, виділене в реченні 
А На світанку подорожні вирушили в далеку путь. 

Б Із вершини пагорба мандрівники бачили чарівні долини. 

В За далекими долинами здіймалися рицарські замки. 

Г Бастіони були оповиті ніжно-голубим туманом. 

Д Із вершини пагорба мандрівники бачили чарівні долини.  

9. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра 

позначає наступне слово). 

(1) Зазвичай (2) останнє, що я роблю, (3) вимикаючи комп’ютер, видаляю 

історію пошуків, хай би (4) що шукав. 

А займенник  

Б іменник 

В дієприслівник 

Г прислівник 

Д дієприкметник 

10. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра 

позначає наступне слово). 
Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1) характерників і (2) 

зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними й добрими, 

здатними (3) свідомо протистояти злу в (4) реальному житті та у власній душі. 

А іменник  Б прикметник  В прислівник  Г дієприкметник  Д дієприслівник 

11. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра 

позначає наступне слово). 
Надвечірнє сонце, (1) вихопившись із хмари, кинуло коротку тінь під пнями, 

(2) навколо (3) яких літо (4) щороку кораловим намистом розсипає запашну суницю. 

А займенник  Б дієприслівник   В прислівник  Г прийменник  Д сполучник 

12. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає 

наступне слово). 
Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до 

навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в 

мовленні під час повсякденного спілкування. 

А дієприслівник   Б прикметник  В займенник  Г прийменник  Д прислівник 
 


