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ВідПоВіді до усіх заВдань заПишіТь у бланк ВідПоВідей

№1Тематичний 
блок

   Варіант 1

ДІЄСЛОВО

і ріВень

1. “основні категорії дієслова – це рід, число та відмінок”. Так чи ні? _____

2. укажіть рядок, у якому лише дієслова.
а. Злиться, радітиме, минув би, підкресліть.
б. З’їсть, злість, прочитав, сподіваюсь, вийняв.
В. Озеленили, позеленіло, зелененький, позеленівши.
Г. Двоїтись, подвоїли, подвоєний, по-друге.

3. укажіть рядок, у якому всі слова з часткою не пишемо разом.
а. Не/доїдати, не/зітхнути, не/зчутися, не/вгавати.
б. Не/досипати, не/притомніти, не/волити, не/навидіти.
В. Не/зрозуміти, не/погодитися, не/спиниться, не/кричати.
Г. Не/славити (ганьбити),  не/стямитись, не/хтувати, не/квітчати.

4. Визначте речення, у якому є дієслово доконаного виду.
а. Починався урок математики. 
б. Марія Григорівна роздала зошити для самостійної роботи.
В. З усіма завданнями ми справлялись. 
Г. Дехто навіть  брався розв’язувати два варіанти.

іі ріВень

1. Визначте спосіб поданих наборів дієслів.
а Дійсний  1 Сядьте, біжімо, хай відповість.
б Умовний  2 Написаний, позеленілий, збитий.
В Наказовий  3 Ходили б, манила б, прощався б.
    4 Пишемо, поклеїш, будемо вечеряти.

2. Визначте варіант, у якому всі дієслова перехідні.
а. Відповідати, виготовити, усміхнутися.
б. Купувати, просити, молоти.
В. Сісти, привітати, вставати.
Г.  Рухатися, злітати, описувати.

А Б В
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3. Визначте речення, у якому дієслово виконує синтаксичну роль підмета.
а. Вік прожити – не поле перейти. 
б. Надіявся дід на обід, та без вечері спати ліг. 
В. Жаба і на вола рот роззявляє.
Г. Хороша пісня, тільки надто коротка (Нар. тв.).

4. укажіть варіант, у якому від усіх дієслів можна утворити форми теперішнього  
 часу.

а. Взутись, повеселитись, надливати.
б. Взуватись, веселитись, полити.
В. Вишивати, розказувати, садити.
Г. Вишити, сказати, посадити.

ііі ріВень

1. укажіть рядок, у якому правильно записані особові закінчення дієслів.
а. Носиш, водиш, складаєш, просиш.
б. Біжиш, клеїш, колишся, мерехтиш.
В. Бачиш, свистиш, фарбуєш, одужуїш.
Г. Завадиш, взуїшся, стукнишся, прагнеш.

2. Визначте варіант, у якому немає помилки при вживанні дієслів.
а. Вимкнути струм.
б. Відказатись від послуги.
В. Вмішатись в справу.
Г. Добавилось клопоту.

3. Визначте два речення, у яких є дієслова дійсного способу.
а. Не чекайте співу від морського півня.
б. Морські півні не уміють співати.
В. Спробуйте поспівати під водою.
Г. Такі півні зустрічаються у тропічних та помірних водах.

4. Поєднайте дієслова із залежними від них словами.
а дорівнювати  1 на тебе 
б рівнятися   2 нулю
В залишати   3 спадщину
Г покидати   4 береги

А Б В Г



23

Тематичний 
блок

ВідПоВіді до усіх заВдань заПишіТь у бланк ВідПоВідей

№6 сПолучник

   Варіант 1

і ріВень

1. “сполучник – неповнозначна службова частина мови, яка виражає  
 залежність іменника, займенника, числівника від інших слів, здатних керувати”.  
 Так чи ні?__

2. Визначте рядок, у якому лише сполучники.
а. Бо, а, та, начебто, багато.
б. Або, тому що, з-поміж, і.
В. Уздовж, понад, чи, то.
Г. Й, але, ні ... ні, ніби.

3. Вкажіть рядок, у якому в усі сполучення слів потрібно вставити сполучник й.
а. Перший __ третій, так __ сяк.
б. Дощ __ вітер, лютий __ березень.
В. Дев’яте __ одинадцяте, жовті __ оранжеві.
Г. Угору __ вниз, Микола __Олекса.

4. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники пишемо окремо.
а. Про/те, тільки/но, мовби/то.  В. Що/ж/до, при/чому, тому/то.
б. Дарма/що, отож/то, ад/же.  Г. Через/те/що, але/ж, так/що.

іі ріВень

1. Вставте в речення необхідні за змістом сполучники.
а. Дикі кролики водяться ______ в Австралії,  1. хоча
    _____ в Україні.
б. Зустріти їх у наших краях непросто, ____ вдень 2. як
    вони ховаються по норах.
В. Влітку кролики їдять траву, ____ взимку   3. не лише … а й
    обгризають дерева.
Г. Дикі кролики не такі прудкі, _____ зайці,   4. а
   вони пересуваються лише стрибками.
                 5. боА Б В Г
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2. Визначте варіант, у якому всі сполучники сурядності.
а. Коли, якщо, ніби, щоб, бо.
б. Хоч… хоч, але, не тільки... а й.
В. Що, якби, тому що, нехай.
Г. Як, так що, мов, дарма що.

3. Визначте рядок, у якому всі сполучники пишемо разом.
а. Не/начеб/то, ад/же, а/би, не/наче.
б. Як/що, в міру того/як, про/те, не/мов.
В. Через/що, тому/що, немов/би, не/хай.
Г. Щой/но, за/те, тим/що, мовби/то.

4. Визначте речення, у якому виділене слово – сполучник.
а. Як/би не дощ, ми б пішли гуляти.
б. Як/би ви не просили, ніхто не допоможе.
В. Мій знайомий любить розповідати про/те місто.
Г. Про/те, як це сталося, ніхто не знав.

ііі ріВень
1. сполучникові як частині мови притаманні такі ознаки:

а. Належить до змінних частин мови.
б. Виступає у ролі другорядних членів речення.
В. Належить до неповнозначних службових частин мови.
Г. Може називати предмети, ознаки, дії, кількості.

2. Визначте речення, в якому вжито сурядний сполучник.
а. Коли хтось говорить, то вібрують голосові зв’язки, утворюючи   

       коливання.
б. Звукові хвилі передаються зі швидкістю 340 метрів за секунду, що 
    набагато повільніше, ніж швидкість світла. 
В. Тому під час грози ми спочатку бачимо блискавку, а вже потім 
    чуємо грім.
Г. На Місяці не можна нічого почути, бо там немає повітря, яке 
    б передавало звукові хвилі.

3. Визначте речення, у якому неправильно вжито сполучник.
а. Не було дня, щоб я тобі не написав листа.
б. Ніхто не прийде на зустріч, із-за того, що нас не попередили.
В. Сонце так припікало, що трава аж посвітліла.
Г. Що багатша думка, то багатша мова.

4. установіть відповідність між сполучниками та їхнім розрядом за значенням.
а як, наче, неначе, ніби, мовби 1  сурядні єднальні
б і, та, й, не тільки ... а й  2  сурядні протиставні
В бо, тому що, через те що 3  сурядні розділові
Г а, але, зате, проте, однак 4  підрядні причинові
     5  підрядні порівняльніА Б В Г
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бланк ВідПоВідей до ПідсумкоВоГо ТесТу з Теми  
“ВиГук”

Варіант 1
і ріВень

У завданні 1 відповідь записуйте 
великими друкованими літерами

1.

2.
3.
4.

іі ріВень
У завданнях 1-4 правильну від-
повідь позначайте тільки так 

2.
3.
4.

А  Б  В  Г
А  Б  В  Г

ііі ріВень
У завданнях 1-4 правильну відповідь позначайте тільки так

1.
2.
3.

А  Б  В  Г

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  1.

4.
А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  

бланк ВідПоВідей до ПідсумкоВоГо ТесТу з Теми  
“ВиГук”

Варіант 2
і ріВень

У завданні 1 відповідь записуйте 
великими друкованими літерами

1.

2.
3.
4.

іі ріВень
У завданнях 1-4 правильну від-
повідь позначайте тільки так 

2.
3.
4.

А  Б  В  Г
А  Б  В  Г

ііі ріВень
У завданнях 1-4 правильну відповідь позначайте тільки так

1.
2.
3.

А  Б  В  Г

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  1.

4.
А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  
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бланк ВідПоВідей до ПідсумкоВоГо ТесТу з Теми  
“узаГальнення і сисТемаТизаЦія ВиВЧЕНОГО З мОрфОЛОГІї тА ОрфОГрАфІї”

Варіант 1
і ріВень

У завданні 1 відповідь записуйте 
великими друкованими літерами

1.

2.
3.
4.

іі ріВень
У завданнях 1-4 правильну від-
повідь позначайте тільки так 

2.
3.
4.

А  Б  В  Г
А  Б  В  Г

ііі ріВень
У завданнях 1-4 правильну відповідь позначайте тільки так

1.
2.
3.

А  Б  В  Г

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  1.

4.
А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  

Варіант 2
і ріВень

У завданні 1 відповідь записуйте 
великими друкованими літерами

1.

2.
3.
4.

іі ріВень
У завданнях 1-4 правильну від-
повідь позначайте тільки так 

2.
3.
4.

А  Б  В  Г
А  Б  В  Г

ііі ріВень
У завданнях 1-4 правильну відповідь позначайте тільки так

1.
2.
3.

А  Б  В  Г

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  1.

4.
А
Б
В
Г

1  2  3  4  5  

бланк ВідПоВідей до ПідсумкоВоГо ТесТу з Теми  
“узаГальнення і сисТемаТизаЦія ВиВЧЕНОГО З мОрфОЛОГІї тА ОрфОГрАфІї”
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