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ÇÀÂÄÀÍÍß Ç ÂÈÁÎÐÎÌ ÎÄÍ²ª¯ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²Ä²

1. Ñêëàäíèì º ðå÷åííÿ: 

À) Україно, прихилюся я до тебе,
    Помолюся за твоє безкрайнє небо (Î. Òêà÷).
Á) Чужі приходять в час твоїх щедрот,
    А я прийшла у час твойого смутку (Ë. Êîñòåíêî).
Â) В обіймах вітру, в морі сонця і тепла, 
    В саду любові я ромашкою цвіла (Î. Äîâãîï’ÿò).
Ã) Його душа у слово перейшла,
    Поставши в працьовитій непокорі (Ä. Ïàâëè÷êî).

2. Ñêëàäíîñóðÿäíèì ³ç ºäíàëüíèì ñïîëó÷íèêîì º ðå÷åííÿ:

À) Нараз він засміявся, та зараз же погасив свою веселість (Þ. Øîâêîïëÿñ).
Á) І давно у нашій хаті 
    Встали тато, встали мати,
    Встав Іванко-молодець,
    Веселун і в дуду грець (Ì. Ñòåëüìàõ).
Â) На заході втомлене червоне сонце ховається за море і цілує останнім
    поцілунком хвилі (Á. Ãð³í÷åíêî). 
Ã) У траві біліють ромашки та синіють зозулині черевички.

3. Ïðàâèëüíî ðîçñòàâëåíî ðîçä³ëîâ³ çíàêè â ðå÷åíí³: 

À) Укотре, переконуєшся скільки таємниць приховує в собі мова (². Âèõîâàíåöü).
Á) Корінь навчання гіркий та плід його солодкий (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В) Буду я навчатись мови золотої,
    У трави-веснянки у гори крутої,
    В потічка веселого, що постане річкою,
    В пагінця зеленого, що зросте смерічкою (À. Ìàëèøêî).
Ã) Не бажає мати зла своїй дитині,
    Не всихає річка, де трава в долині (À. Ìàëèøêî).

Тест І. Варіант 1.
Складне речення. Складносурядне речення.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними й з’ясувальними

À ÃÂÁ

À ÃÂÁ

À ÃÂÁ
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÍÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎÑÒ²

4. Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ðå÷åííÿìè òà ¿õ âèäàìè:

1) складносурядне речення;
2) складнопідрядне речення;
3) безсполучникове речення;
4) просте речення з однорідними членами.

À) Закувала зозуленька в лузі на калині,
    Тяжко-важко проживати на чужій чужині.
Á) Зуби з язиком ворогують, а живуть укупі.
Â) Нога, що поспішає, неодмінно спіткнеться.
Ã) Заховався в закапелку, а хвостика видно (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).

ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß

5. Ïðîäîâæ³òü ïðèñë³â’ÿ, ùîá óòâîðèëèñÿ ñêëàäí³ ðå÷åííÿ.
Â óòâîðåíèõ ðå÷åííÿõ ï³äêðåñë³òü ãðàìàòè÷í³ îñíîâè.

Людині дано один язик і два вуха, щоб ...
Не сиди на печі, ...
Ледачий двічі робить, а ...
Хто хоче багато знати, ...
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ÐÎÁÎÒÀ Ç ÒÅÊÑÒÎÌ

6. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Çàïèø³òü. Ïîñòàâòå ïîòð³áí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè ³ ðîçêðèéòå äóæêè. 
Âèêîíàéòå ïîäàí³ ï³ñëÿ òåêñòó çàâäàííÿ. Ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ (¿õ ìîæå áóòè ê³ëüêà) ïîçíà÷òå 
çíàêîì х.

1. Життя найцінніше що дано людині. 2. У порівнянні з ним тьмяніють усі скарби 
світу разом узяті. 3. Та чомусь поринувши в буденні клопоти іноді про це забуваємо 
і згадуємо коли виправити щось вже пізно. 4. Можливо пам’ятаючи про це ми б по-
водилися (по)іншому і менше робили б (не)обдуманих вчинків були б добрішими 

Тест І. Варіант 1.
Складне речення. Складносурядне речення.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними й з’ясувальними

À ÃÂÁ

4

3

2

1
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ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß

5. Ïåðåáóäóéòå ïðîñò³ ðå÷åííÿ ó ñêëàäíîï³äðÿäí³, çàì³íèâøè ï³äêðåñëåí³ ñëîâà ï³äðÿä-
íèìè ðå÷åííÿìè. Óòâîðåí³ ðå÷åííÿ çàïèø³òü.

Все сказане цією людиною було надзвичайно переконливим.
Ми обіцяємо шанувати й примножувати духовні скарби наших предків.
Я вважаю надзвичайно важливим утвердження змалку в душах дітей почуття поваги 

до батьків.
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ÐÎÁÎÒÀ Ç ÒÅÊÑÒÎÌ

6. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Çàïèø³òü, ïîñòàâèâøè ïîòð³áí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ðîçêðèéòå äóæêè 
³ âñòàâòå ïðîïóùåí³ áóêâè. Âèêîíàéòå ïîäàí³ ï³ñëÿ òåêñòó çàâäàííÿ. Ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ 
(¿õ ìîæå áóòè ê³ëüêà) ïîçíà÷òå çíàêîì х.

1. Удавати що любиш музику (не)варто. 2. Щоб зрозуміти її красу треба навчитися 
слухати. 3. З (давніх)давен наші предки передавали у звуках свій настрій переживан…я 
радість смуток. 4. Древні мудреці говорили Сміливо прилучайтесь до чар мистецтва і 
воно ще більше вабитиме вас. 5. Животворна симфонія м...лодій і звуків повнить світ 
тією особливою красою яка робить кожного чистішим досконалішим. 6. Про смаки 
(не)сперечаються але і класичну і легку музику повин...а наснажувати змістовна думка 
(Çà Í. Ì³ùåíêî).

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 

Ñêëàäíîï³äðÿäíèìè º ðå÷åííÿ:

Ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ:

Ðå÷åííÿ ç ñóðÿäíèì çâ’ÿçêîì:

Íàêðåñë³òü ñõåìó ³ âèêîíàéòå ïîâíèé ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð äðóãîãî ðå÷åííÿ.

Ñõåìà:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тест ІІ. Варіант 4.
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Безсполучникове складне речення

1 432

1 432

1 432



25

ÇÀÂÄÀÍÍß Ç ÂÈÁÎÐÎÌ ÎÄÍ²ª¯ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²Ä²

1. Ñêëàäíîï³äðÿäíèì ðå÷åííÿì ç ïîñë³äîâíîþ ï³äðÿäí³ñòþ º ðå÷åííÿ:

À) Ми, українці, — нація, яка прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, 
     що вічно будемо на цій землі (ß. Ãîÿí).
Á) Цілу ніч до зорі я не спала,
    Прислухалась, як море шуміло,
    Як таємная хвиля зітхала,
    І як серце моє стукотіло (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).
Â) Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що було чути, як 
    знову дихає колос (Ì. Ñòåëüìàõ).
Ã) Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі зникало 
    і залишалася тільки музика (Â. Ñîáêî).

2. Ñêëàäíå ðå÷åííÿ ç áåçñïîëó÷íèêîâèì ³ ñóðÿäíèì çâ’ÿçêîì:

À) Поганий господар, який десять робіт починає, 
     а жодної не кінчає (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
Á) Чатує тривога, долає знемога, а пісня підноситься віща й щемка (Â. Ñòóñ). 
Â) Ти даєш поету дужі крила, що підносять правду в вишину, вченому ти 
     лагідно відкрила мудрості людської глибину (Â. Ñèìîíåíêî).
Ã) Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки — хата (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).

3. Ïðàâèëüíî ðîçñòàâëåíî ðîçä³ëîâ³ çíàêè â ðå÷åíí³:

À) Чого варта наша цивілізація, якщо вона не здатна захистити землю, яка 
    подарувала людству ідею безсмертя душі, й ідею спасительства? (². Íîâè÷åíêî).
Á) Упав мороз на листя посіріле, яри заслало сиве полотно, збирають ночі зорі 
    у рядно і сонце в хмарах ніжиться без діла (Â. Ñèìîíåíêî).
Â) Ромашки заплющили очі, дзвіночки примовкли в зеленій траві щоб не 
    сполохати кохання (Ã. Äóäêà).
Ã) Мати вірила: земля усе знає, що думає чи говорить чоловік, вона може 
    гніватися і бути доброю (Ì. Ñòåëüìàõ).

Тест ІІІ. Варіант 1.
Складне речення з різними видами зв’язку

À ÃÂÁ

À ÃÂÁ

À ÃÂÁ
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5. Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñêëàäíîñóðÿäíèìè ðå÷åííÿìè ³ ñìèñëîâèìè â³äíîøåí-
íÿìè, ùî âèðàæàþòü ¿õí³ ÷àñòèíè:

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

À) Сад уже одцвівся, і земля густо вкрита 
    білими пелюстками (Ã. Òþòþííèê).
Á) Добро втратити — втратити небагато, а честь втратити — 
    все втратити (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
Â) В небі летіли гуси з далекого краю, і над землею стелилися їх 
    голоси (Î. Äîâæåíêî).
Ã) То хмарка набіжить, то знову вигляне веселе сонечко.

6. Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñêëàäíîï³äðÿäíèìè ðå÷åííÿìè ³ òèïàìè ï³äðÿäíèõ ÷àñ-
òèí:

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

А) Людина повинна вірити, що незрозуміле можна зрозуміти… (Ãåòå).
Б) Я син народу, що вгору йде… (². Ôðàíêî).
В) Хоч вітри ідуть супроти, та незламні наші крила (À. Ìàëèøêî).
Г) Снігу насипало багато, так що до села добратися було нелегко.

ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß

7. Äîïîâí³òü ïðîñò³ ðå÷åííÿ äðóãîþ ÷àñòèíîþ, ùîá óòâîðèëèñÿ ñêëàäíîï³äðÿäí³ ðå÷åí-
íÿ. Óòâîðåí³ ðå÷åííÿ çàïèø³òü.

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

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тест IV. Варіант 4.
Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9-х класах

À ÃÂÁ

4

3

2

1

À ÃÂÁ

4

3

2

1
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ÐÎÁÎÒÀ Ç ÒÅÊÑÒÎÌ

8. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Çàïèø³òü. Ïîñòàâòå ïîòð³áí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè, ðîçêðèéòå äóæêè. 
Âèêîíàéòå ïîäàí³ ï³ñëÿ òåêñòó çàâäàííÿ. Ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ (¿õ ìîæå áóòè ê³ëüêà) ïî-
çíà÷òå çíàêîì 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 (ß. Ãîÿí).

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

Ðå÷åííÿ ç ³ìåííèì ñêëàäåíèì ïðèñóäêîì:

Ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíîþ ï³äðÿäí³ñòþ:

Ðå÷åííÿ ³ç áåçñïîëó÷íèêîâèì ³ ï³äðÿäíèì çâ’ÿçêîì:

Íàêðåñë³òü ñõåìó ³ âèêîíàéòå ïîâíèé ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð òðåòüîãî ðå÷åííÿ.

Ñõåìà:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тест IV. Варіант 4.
Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9-х класах

1 432

1 432

1 432
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