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Тематичний
блок

№1

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Варіант 1
ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІТЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

І РІВЕНЬ
1. “Синтаксис вивчає такі одиниці мови, як словосполучення, речення і текст”.
ТАК чи НІ? _____
2. Визначте “зайве” словосполучення.
А. Зошит у клітинку. 			
Б. Читати вголос.				

В. Прилад для вимірювання.
Г. Дорога без кінця.

3. Визначте, яке з поданих речень є спонукальним.
А. Любіть і боріться за щастя безкрає (В. Сосюра).
Б. Вмовляю себе, що тиждень — це так небагато (Л. Костенко).
В. Хто багато обіцяє, той мало дає (Нар. тв.).
Г. Тримаючи в руках скрипку, людина не здатна зробити погане
(Г. Сковорода).
4. Визначте, яке з поданих речень є складним.
А. Тихо вечір на місто лапу кладе і мурчить щось під ніс незвичне
(Ю. Дмитренко).
Б. Міст, перегорівши, з гуркотом повалився у воду (О. Гончар).
В. Він народився погожої осені, тоді, як на обрії серпень пливе
(М. Рильський).
Г. Рідний край щиріш любити научає нас розлука (Леся Українка).
ІІ РІВЕНЬ
1. Визначте спосіб зв’язку, яким поєднані подані словосполучення.
А щедрий урожай			
1 узгодження
Б готовий до екзамену		
2 керування
В захопитись романом		
3 прилягання
Г сміливо заходити					

А Б В Г

2. Підберіть правильне закінчення до визначення.
Словосполучення — це смислове і граматичне сполучення:
А повнозначних і неповнозначних слів, які позначають єдине поняття.
Б двох або більше повнозначних слів, поєднаних підрядним зв’язком.
3

В. двох або більше повнозначних слів, поєднаних на основі сурядного
зв’язку.
Г двох або більше слів, поєднаних різними видами зв’язку.
3. Визначте словосполучення, що не потребує редагування.
А. Називати по імені.				
Б. Трапиться із-за непогоди.			

В. За дорученням класу.
Г. Бігти за лікарем.

4. Визначте, яке з поданих речень є непоширеним.
А. Частіше починають вторгатися спогади.
Б. Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного.
В. Батьки були неписьменні.
Г. Більш за все чомусь любив я моркву (з тв. О. Довженка).
ІІІ РІВЕНЬ
1. Визначте рядок, у якому всі сполучення слів мають правильний порядок.
А. Корисна справа, збитись з дороги, бажати щастя.
Б. Правильний спосіб, сховати хочу, за його спинами.
В. Чудовий подарунок, таємницю розкрити, вийти на світло.
Г. Свідків багато, право на освіту, говорити приємне.
2. Визначте рядок, у якому подані лише словосполучення.
А. Читати новели, виявлені помилки, добро перемагає.
Б. Двоє рибалок, буду відповідати, сідати в потяг.
В. Залишений у спадок, досягнення мети, білий та червоний.
Г. Зміст байки, глибока мораль, теплий день.
3. Вкажіть варіант, у якому правильно визначено вид речення за будовою.
А. Голосно затріщала крига на річці. — Двоскладне, поширене, неповне.
Б. Надворі було мокро. — Односкладне, поширене, повне.
В. Починався день. — Двоскладне, непоширене, неповне.
Г. Ночувати довелося просто неба. — Двоскладне, поширене, повне.
4. Поєднайте словосполучення з їхнім видом за морфологічним вираженням
головного слова.
А мудрий у бесіді			
1
Б неблизька дорога			
2
В занадто швидко			
3
Г три запитання			
4
					5

4

іменникове
прикметникове
прислівникове
займенникове
числівникове

А Б В Г

Тематичний
блок

№1

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Варіант 2
ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІТЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

І РІВЕНЬ
1. “Словосполучення — найменша одиниця речення”. ТАК чи НІ? _____
2. Визначте “зайве” словосполучення.
А. Хліборобський рід. 		
Б. Мрія актора.			

В. Художня манера.
Г. Ліричний відступ.

3. Визначте, яке з поданих речень є розповідним.
А. Дав не дав, а в груди не бий! (Нар. тв.).
Б. Люди достойні квітів на морі і на землі (Є. Летюк).
В. Чи буде правда меж людьми? (Т. Шевченко).
Г. Ти не плач, не плач, і пробач мені, чуєш, пробач (Л. Талалай).
4. Визначте, яке з поданих речень є складним.
А. Росами умилось поле вранці, колоситись жито почало (П. Дорошко).
Б. Вітер верби нагинає, аж гілля ламає (Нар. тв.).
В. Дідусь та рибалки, перехилившись через борт баркаса, почали вибирати
з моря сітку (Ю. Збанацький).
Г. Усе довкілля принишкло в чеканні спокою (М. Івасюк).
ІІ РІВЕНЬ
1. Визначте спосіб зв’язку, яким поєднані подані словосполучення.
А потребувати захисту		
1 узгодження
Б стаття в журналі			
2 керування
В гірське джерело			
3 прилягання
Г відповісти не готуючись				

А Б В Г

2. Підберіть правильне закінчення до визначення.
Складне речення — це речення, у якому є:
А головні та другорядні члени речення. В ускладнювальні конструкції.
Б кілька граматичних основ.		
Г кілька однорідних підметів або
						
присудків.

5

3. Визначте словосполучення, що не потребує редагування.
А. В десять годин.				
Б. Сплачуємо проїзд.			

В. Жаліть про минуле.
Г. Спеціаліст з фокусів.

4. Визначте, яке з поданих речень є непоширеним.
А. Година для праці настала (Леся Українка).
Б. Іван Степанович почав хвилюватися.
В. Він є володарем планети (В. Сосюра).
Г. Сашко з Василем майнули грати у футбол (А. Дімаров).
ІІІ РІВЕНЬ
1. Визначте рядок, у якому всі сполучення слів мають правильний порядок.
А. День радісний, вітер зі сходу, підійти до перелазу.
Б. Полагодити радіо, журнал цікавий, дружити з сусідом.
В. Про море згадати, людина чесна, двадцять років.
Г. Солодкий торт, їхати швидко, подивився на годинник.
2. Визначте рядок, у якому подані лише словосполучення.
А. Віддати вчасно, назустріч вийти, покликав і пояснив.
Б. Довести до ручки, роздуми над вчинком, щось грюкнуло.
В. Лелече гніздо, йти поруч, привітати знайомого.
Г. Щира усмішка, зуби скалити, посеред подвір’я.
3. Вкажіть варіант, у якому правильно визначено вид речення за будовою.
А. Нарешті настав час розлучатись. — Двоскладне, непоширене, повне.
Б. Людина — найскладніша і найтонша система. — Двоскладне, поширене,
повне.
В. Він почувався на сьомому небі. — Двоскладне, поширене, повне.
Г. У долині — трава. — Односкладне, поширене, повне.
4. Поєднайте словосполучення з їхнім видом за морфологічним вираженням головного слова.
А кожен з товаришів		
1
Б замовити таксі			
2
В легкий вітерець			
3
Г дуже вдало			
4
					5

6

іменникове
прикметникове
прислівникове
займенникове
дієслівне

А Б В Г

