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завдання з вибором одніЄї правильної відповіді

1. іменний складений присудок є у реченні:

а) Люблю я слово чисте і вагоме,
    Пряме, як промінь, чисте, наче дощ (В. Бичко).
б) Розумно жити — хвилиною дорожити (Народна творчість).
в) Ранкові години — золотий час розумової праці.
Г) Входять у неї сліпими, а виходять зрячими (Загадка).

2. поширене звертання є у реченні:

а) А я не знаю нічого ніжного, окрім берези (Леся Українка).
б) Не шелести, берізонько, листям зелененьким.
в) Розкажи мені, берізонько білокора, зимову казку.
Г) Ох і дівчина ж красива, рум’яненька, вродлива,
    Та сидить вона в хатинці в зеленесенькій хустинці (Загадка).

3. відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, є у реченні:

а) В небі, чистім і прозорім, 
    Сонце сяє, наче в морі (М. Рильський).
б) Впала роса, мов розгублені ключі під місяцем заблищали в траві (С. Васильченко).
в) Процвітала рожа супроти вікна, 
     Запашна та гожа, пишна та рясна (П. Грабовський).
Г) Край стежки, протоптаної на узліссі, забриніли голівки першого рясту.

Тест І. Варіант 1.
Повторення вивченого у 8-му класі

Пряма і непряма мова

а Гвб

а Гвб

а Гвб
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завдання на всТановлення відповідносТі

4. установіть відповідність між реченнями та способами їх ускладнення: 

1) ускладнене вставним словом;
2) ускладнене звертанням;
3) ускладнене однорідними членами;
4) ускладнене відокремленим означенням.

а) Старі дуби, спасибі вам за осінь… (Л. Костенко).
б) Найбільше ми, мабуть, любимо лелек тому, що вони символізують любов до  

 рідної землі (О. Потапенко).
в) Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (Л. Костенко).
Г) Там, де рідні кожна стежка і стеблина, 
 Бродять мої думи і пісні мої (В. Сосюра).

ГрамаТичне завдання

5. перебудуйте речення, замінивши пряму мову непрямою. утворені речення запишіть. 

“Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає?” — в мами спитала дитина (Леся 
Українка).

“До булави треба голови!” — казали запорожці.
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

робоТа з ТексТом

6. прочитайте текст. поставте потрібні розділові знаки. замініть відокремлені озна-
чення невідокремленими. запишіть новий варіант тексту.

Земля вмита дощами парувала. На гілках рясно синіють сливи огорнені сизим пил-
ком. Червонобокі яблука обціловані сонцем рум’яніють на деревах. Лиш де-не-де ви-
дніються жовті листочки позолочені осінню. Скоро холодні вітри остудять теплі груди 
землі а з дерев обтрусять першу позолоту. 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тест І. Варіант 1.
Повторення вивченого у 8-му класі

Пряма і непряма мова

а Гвб

4

3

2

1
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відокремлені члени є у реченні:

речення з однорідними членами:

речення з безсполучниковим і сурядним зв’язком:

 Творча робоТа

7. напишіть твір-мініатюру на тему “Поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує 
своє обличчя”, використавши безсполучникові речення.

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тест ІІІ. Варіант 3.
Безсполучникове складне речення

1 432

1 432

1 432
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завдання з вибором одніЄї правильної відповіді

1. безсполучниковим є речення:

а) Блукає вечір в чистім полі, допоки захід не згорів (В. Марсюк).
б) Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали (М. Коцюбинський).
в) Хоч була осінь, а день видався теплий, погожий (Панас Мирний).
Г) Бур’ян знищили — урожай підвищили (Народна творчість).

2. безсполучниковим складним реченням, в якому ставиться кома, є речення (розділові 
знаки пропущено):

а) Люди до неї говорять не чує не слухає (Марко Вовчок).
б) Не копай іншому яму бо сам у неї упадеш (Народна творчість).
в) Тихесенько вітер віє степи лани мріють 
    Між ярами над ставами верби зеленіють (Т. Шевченко).
Г) Наука не пиво у рот не наллєш (Народна творчість).

3. правильно поставлено розділові знаки у реченні:

а) Дерево міцне корінням, а людина друзями (Народна творчість).
б) Не то осінні води шуміли збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах 
     провалля (М. Коцюбинський).
в) І зацвітуть червоні маки на тих столочених полях, де люди вбиті в час атаки
    довіку житимуть в піснях (Л. Дмитерко).
Г) Летить земля, кричать лелеки, і зорі падають до ніг (В. Сосюра).

завдання на всТановлення відповідносТі

4. установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і типами підрядних частин:

1) підрядне з’ясувальне;
2) підрядне причини;
3) підрядне означальне;
4) підрядне часу.

а) Я з піснею нічого не боюся, бо час її не подолав в бою (В. Сосюра).
б) Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та 
    хвилюються (І. Нечуй-Левицький).
в) Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру 
    землю сіє (М. Рильський).
Г) Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду 
    позичає (Т. Шевченко).

Тест ІІІ. Варіант 4.
Безсполучникове складне речення

а Гвб

а Гвб

а Гвб

а Гвб

4

3

2

1
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Тест V. Варіант 4.
Узагальнення та систематизація вивченого в 5-9-х класах

5. установіть відповідність між складносурядними реченнями і смисловими відношен-
нями, що виражають їхні частини:

1) протиставлення; 
2) послідовність;
3) одночасність;
4) чергування.

а) Сад уже одцвівся, і земля густо вкрита 
    білими пелюстками (Г. Тютюнник).
б) Добро втратити — втратити небагато, а честь втратити — 
    все втратити (Народна творчість).
в) В небі летіли гуси з далекого краю, і над землею стелилися їх 
    голоси (О. Довженко).
Г) То хмарка набіжить, то знову вигляне веселе сонечко.

6. установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і типами підрядних час-
тин:

1) підрядне допустове;
2) підрядне з’ясувальне;
3) підрядне означальне;
4) підрядне наслідкове.

А) Людина повинна вірити, що незрозуміле можна зрозуміти… (Гете).
Б) Я син народу, що вгору йде… (І. Франко).
В) Хоч вітри ідуть супроти, та незламні наші крила (А. Малишко).
Г) Снігу насипало багато, так що до села добратися було нелегко.

ГрамаТичне завдання

7. доповніть прості речення другою частиною, щоб утворилися складнопідрядні речен-
ня. утворені речення запишіть.

Спека була немилосердна… 
Навіть вночі повітря було сухе…
Листя на деревах почало сохнути…
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

а Гвб

4

3

2

1
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Тест V. Варіант 4.
Узагальнення та систематизація вивченого в 5-9-х класах

робоТа з ТексТом

8. прочитайте текст. запишіть. поставте потрібні розділові знаки, розкрийте дужки. 
виконайте подані після тексту завдання. правильні відповіді (їх може бути кілька) по-
значте знаком х.

1. Чи є щось гарніше за великодній світанок? 2. З (діда)прадіда цілюща й (не)зрад-
лива сила вступає в кожного хто зустріне його. 3. Яка це добра і світла година коли 
село йде на Великдень до церкви. 4. А церква й (до)вкола церкви мов великий живий 
квітник. 5. Серце звернене до неба тиша така дзвінка ніби щойно над цим окрайцем 
української землі перелетіли святі. 6. І (не)перепинити цієї живої народної ріки до 
церкви бо в її святості живе наш дух бо так виростали наші традиції єдналася нація 
так благословилася на віки вічні вільна і (не)залежна Україна (Я. Гоян).

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

речення з іменним складеним присудком:

складнопідрядне речення з однорідною підрядністю:

речення із безсполучниковим і підрядним зв’язком:

9. накресліть схему і виконайте повний синтаксичний розбір третього речення.

Схема:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1 432

1 432

1 432
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