
Контрольна робота 2 

 
1.  Виберіть варіант закінчення, з яким слід написати слово 

молодняк (великої рогатої худоби) у родовому відмінку однини:  

а) –у;                                               в) –ів; 

б) –а;                                               г) –ом. 

2. У реченні  „Я ще жодного разу не перепливав Псла „ виділене 

слово має закінчення -а  тому, що... (виберіть варіант): 

а) у цьому слові збігаються аж три приголосні; 

б) автор речення допустив помилку; 

в) автор речення забув, що назви річок у родовому відмінку мають 

закінчення -у(-ю); 

г) у назві річки наголос падає на останній склад. 

3.  Продовжіть речення: „Іменники, що означають назви 

установ, організацій у родовому відмінку однини мають закінчення...”:  

а) -а(-я);                                                     в) -е(-є); 

б) -у(-ю);                                                     г) -і(-ї). 

4.  Продовжіть речення „Іменники чоловічого роду, що 

означають збірні поняття у родовому відмінку однини мають 

закінчення...” : 

а) -а(-я);                                                    в) –ів;  

б) -у(-ю);                                                    г) –ом.  

5.  У реченні „Не мала баба клопо..., та купила порося” виділене 

слово має закінчення (виберіть варіант): 

а) – та;                                               в) – тів; 

б) – ту;                                                г) –чу. 

6. Зазначте правильний варіант написання прізвища та  імені  

Гордій Петро в орудному відмінку  однини : 

а) Гордій Петром;            в) Гордійом Петром; 

б) Гордієм Петром;          г) Гордія Петра. 

7. Зазначте правильний варіант написання чоловічого прізвища 

Колесник в українській мові в давальному відмінку однини: 

а) Колесник;                     в) Колеснику; 

б) Колесника;                   г) Колесником. 

8.  Продовжіть речення: „Жіночі прізвища на –й  та приголосний 

в українській мові...”: 

а) відмінюються;              

б) не відмінюються;             

в) можуть відмінюватись і не відмінюватись; 

г) треба звернутися до словника. 

9.  Зазначте правильний варіант написання прізвища в реченні 

„Факультет пишається студентом (Ковалишин) Андрієм”: 

а) Ковалишин;                       в) Ковалишином; 

б) Ковалишиним;                   г) Ковалишиновим. 



10.  У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться окремо: 

а) не/затоплена місцина, ніким не/торкана роса, не/завершена 

робота; 

б) не/почорнілий від часу паркан, не/просохла земля, не/розсідланий 

кінь; 

в) не/завершена книга, не/підбілена верба, не/ виконане завдання; 

г) не/прив’язаний звечора човен, ще не/забута образа, нічим 

не/захищений порт? 

11. У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться разом: 

а) не/помічений човен, не/підписані документи, ці не/забутні мрії;  

б) не/бачена краса, не/полита досі розсада, не/бачена ніколи квітка; 

в) не/замкнені двері, не/закінчений лист, ніким не/підтверджений 

факт; 

г) не/застебнуте пальто, не/зірваний бур’ян, ще не/висушене сіно?  

12. У якому реченні частку не  треба написати окремо: 

а) О, не/по-людськи ти з ним поступаєш; 

б) Не/дописана вправа його вже не цікавила; 

в) На столі лежали не/підписані документи; 

г) Ці не/забутні мрії хвилюють дотепер? 

13.  Продовжіть речення: „Завжди окремо не - пишеться...”: 

а) у складі префікса –недо; 

б) зі словами, що без не- не вживаються; 

в) з іменниками, якщо з не- утворюються нові поняття; 

г) зі словами, що пишуться через дефіс. 

14. Зазначте правильний варіант перекладу числівника в 

реченні „Это было в семидесятых годах”: 

а) семидесятих;                                   в) сімдесятих; 

б) сьомадесятих;                                 г) сім десятих. 

15.  У якому рядку всі кількісні числівники є збірними: 

а) двоє, десятеро, четверо;            

б) два, десятеро, чотири;                                       

в) двадцятеро, тридцять, сорок; 

г) двісті, триста, чотириста? 

16.  У якому рядку не всі числівники вжито в родовому 

відмінку: 

а) ста, двох, шести; 

б) одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти;  

в) двохсот, чотирьохсот, трьохсот; 

г) сорока, дев’яноста, двомстам? 

17. Продовжіть речення: „Порядкові числівники означають...”: 

а) відношення до місця й часу; 

б) порядок предметів при лічбі; 

в) число, кількість предметів; 

г) відношення до матеріалу, з якого зроблені предмети. 

 



18. Продовжіть речення: „ В українській мові за кількістю основ 

слова бувають...”: 

а) прості, дуже прості, складні; 

б) прості, складні й ті, які треба звіряти за словником;  

в) прості, складні, складені; 

г) прості, складні, надскладні. 

19.  Продовжіть речення: „Прості слова це такі, що мають...”: 

а) тільки одну основу;     

б) тільки дві основи;                                                        

в) не більше трьох основ; 

г) які читаються легко. 

20.  Зазначте правильний варіант написання виділених слів у 

реченні  „Дідусь сидить одним/один, один/однісінький у світі”: 

а) перше окремо, друге через дефіс ;                 

 б) перше через дефіс, друге окремо;      

 в) обидва окремо;           

 г) обидва через дефіс. 

21.  У якому рядку через дефіс слід написати обидва складних 

слова: 

а) всюди/хід, вічно/зелений;              

б) ново/будова, біло/сніжний;  

в) північно/східний, темно/зелений;            

г) залізо/бетон, перекоти/поле? 

22. Продовжіть речення: „ Складні прийменники типу по\над, 

по\під, по\між пишуться...”: 

а) разом;                       в) через дефіс; 

б) окремо;                     г) через три крапки. 

23. Продовжіть речення: „ Щоб відрізнити прийменник від 

префікса у словах типу вдень і в день треба...”: 

а) спробувати вставити після „в”  дієслово; 

б) спробувати вставити після „в”  прикметник; 

в) спробувати вставити після „в”   іменник; 

г) спробувати вставити після „в”   кому. 

24. Зазначте прийменник, який слід ужити в словосполученні по 

заказу при перекладі на українську мову: 

а) –на;                             в) –через; 

б) –по;                             г) –за. 

25. Продовжіть речення: „Складні прийменники з першою 

частиною -з (-із) пишуться...”: 

а) разом;                        в) через дефіс; 

б) окремо;                      г) через тире. 

 
 


