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Українська мова

завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Усі cлова є іменниками у рядку:

 а) голос, дощик, іскристий;
 б) прозорий, чистий, свято;
 в) мова, кількість, пісня;
 Г) струмок, природа, радісно.

2. Усі слова є службовими частинами мови у рядку:

 а) іменник, дієслово, прийменник;
 б) прислівник, частка, займенник;
 в) прийменник, частка, сполучник;
 Г) прийменник, сполучник, числівник.

3. виділене слово є прислівником у реченні:

 а) Повіяли вітри з теплих країв.
 б) Сніги швидко почали танути.
 в) З височини долітав далекий гусячий покрик.
 Г) Дуб був гіллястий, густий, поважний.

завдання на всТановлення відповідносТі

4. з’ясуйте, якими частинами мови є слова, наведені у прикладах: 

 1) іменники;
 2) прикметники;
 3) дієслова;
 4) прислівники.

5. з’ясуйте, якій формі часу відповідають дієслова, наведені у прикладах: 

 1) дієслова у формі майбутнього 
    часу; 

 2) дієслова у формі теперішнього 
    часу;

 3) дієслова у формі минулого часу;
 4) дієслова у формі інфінітива. 
 

приклади:
а) зранку, весело;
б) будівля, держава;
в) високий, мудрий;
Г) працювати, зустрічати.

приклади:
а) плавати, сміятися, малювати;
б) розмовляли, обговорювали, 

товаришували;
в) вивчають, шиють, перегля

дають;
Г) спілкуватимуться, прочитають, 

знайдуть.
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Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _________ Варіант 1

Контрольна робота (тестові завдання) №1 
Повторення вивченого у початкових класах
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Українська мова

ГрамаТичне завдання

6. запишіть словосполучення, поставивши, де потрібно, лапки.

 Готель Карпати; дівчинка Наталочка;
 урок повторення; озеро Світязь;
 теплохід Україна; газета Місто;
 журнал Дивослово; дідусь Максим.

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

робоТа з ТексТом

7. прочитайте текст. запишіть, поділивши його на речення і розставивши відповідні розділові 
знаки. в останньому реченні над словами надпишіть частини мови.

 З глибини віків людське слово таїло в собі щось магічне вчені стверджують що 
настрій людини залежить від повсякденного спілкування доброзичливі слова вітання 
є чарівними вони створюють настрій успіх у роботі ваших товаришів.

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

Творча робоТа

8. напишіть твір-мініатюру “Моя мама” за поданим планом. підкресліть у тексті прикметники.

      План

1. Моя рідна матуся.
2. За що я люблю свою маму?
3. Я завжди в усьому їй допомагатиму.

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _______ Варіант 1
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Українська мова

завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. нульове закінчення мають слова у рядку:

 А) ò³íü, ðèñ, ïîâ³íü;
 Б) ãðà, áåðåãè, ìîðå;
 В) áäæîëà, êâ³òêà, òðàâà;
 Г) яáëóíя, ãîðà, ñåëèùå.

2. неправильно позначено корінь у словах рядка:

 а) описка, запис, гора;

 б) котик, молодий, холодище;

 в) нічка, загадка, затінок;

 Г) взимку, білий, лісок.

3. чергування звуків [о] з [і] в корені слова відбулось у парі слів:

 а) воля — на волі;
 б) воля — вільний;
 в) ягоди — ягоді;
 Г) село — у селі.

завдання на всТановлення відповідносТі

4. з’ясуйте, з яких значущих частин складаються слова у наведених прикладах: 

 1) з префікса, кореня, суфікса, 
        закінчення;
 2) з кореня, суфікса, закінчення;
 3) з префікса, кореня і нульового 
  закінчення;
 4) з кореня і нульового закінчення.

5. з’ясуйте, за допомогою яких значущих частин утворено слова, подані у прикладах: 

 1) слово утворено способом 
  відкидання закінчення;
 2) слово утворено способом додавання 
  до нього префікса;
 3) слово утворено способом додавання 
  до нього суфікса;
 4) слово утворено способом додавання 
  до нього префікса і суфікса.

приклади:
а) лимонний; 
б) піч;
в) безмежний; 
Г) безлад.

приклади:
а) предобрий; 
б) простінок;
в) лісок; 
Г) синь.

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г   
1
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3

4

А Б В Г   
1

2

3

4

Контрольна робота (тестові завдання) № 7 
Будова слова. Орфографія

Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _________ Варіан 4
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Українська мова

ГрамаТичне завдання

6. запишіть слова, які відповідають поданим схемам.

1.                         ; 2.                       ; 3.                     ;

4.           ; 5.              .

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

робоТа з ТексТом

7. запишіть текст, вставляючи у словах пропущені букви чи знаки. розберіть за будовою виділені 
слова. 

Надворі була весна. Крізь ши...ки вікон світило сонце. Заз...рали куч...ряві, в густому 
вбранні перших молоденьких л...сточків, р...ясні віти жовтої акації. Духм...яні пахощі 
цвіту вривалися крізь ро...чинене вікно до хати. Сповнювали її свіжіст...ю.

У цей час оживають не тільки рослини. Птахи зустрічають весну дзвінким щебетан...ям. 
_________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

Творча робоТа

8. напишіть твір-мініатюру “Õліб — наша святиня”, використавши спільнокореневі слова до 
слова õліб, а також граматичні форми цього слова.

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _________ Варіан 4
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Українська література

Контрольна робота (тестові завдання) №2

іі семесТр

Завдання З вибором однієї правильної відповіді

1.  Хлопчиків у оповіданні є. Гуцала “Лось” називають:

 а) боровиками;
 б) підберезниками;
 в) підосичниками;
 Г) грибниками.

2.  рядком Ніч — велика чарівниця! починається вірш:

 а) “Не бував ти у наших краях” Павла Тичини;
 б) “Люблю природу не як символ” Максима Рильського;
 в) “Перша колискова” Миколи Вінграновського;
 Г) “Чарівники” Євгена Гуцала.

3.  У рядку Тіні сплять і сонна яворина (м. вінграновський “Перша колискова”) використано:

 а) епітет;
 б) порівняння;
 в) гіперболу;
 Г) персоніфікацію.

Завдання на всТановлення відповідносТі

4. Установіть відповідність між висловом і персонажем, якому цей вислів належить:

1) “Що, дурнесеньке, страшно?
    І їсти хочеш? Ото не треба блудити”;
2) “Олесю, адже я наказувала всім 
    малювати горщечок”;
3) “Ми його з води вирятували”;
4) “Мамо, а де тепер живуть гайдамаки?”.

Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _________ Варіант 2

а) Матильда Петрівна 
    (“Дивак” Гр. Тютюнника”);
б) Сашко (“Сіроманець” М. Вінграновського);
в) Тарас (“У бур’янах” С. Васильченка);
Г) старший брат (“Лось” Є. Гуцала);
д) Чепіжний (“Сіроманець” 
    М. Вінграновського).

Творчі Завдання

5. випишіть декілька епітетів із віршів п. Тичини та м. рильського.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г Д
1

2

3

4
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Українська література

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. складіть невеличку розповідь про те, як у ставленні до природи розкривається внутрішній 
світ героїв є. Гуцала та Гр. Тютюнника.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Клас______ Прізвище, ім’я _____________________ Дата _________ Варіант 2
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