
К артка № 5
Учітеся, брати мої, думайте, читайте...

Т. Ш евченко
1. Літеру 3 треба писати у всіх префіксах у рядку
А ..колотити, ..ціпити, ..читати, ..писати Б ..розуміти, ..мести, ..берегти, ..нищити
В ..крутити, ..сипати, ..бирати, ..питати Г ..пекти, ..вернути, ..мастити, ..прямувати

2. Неправильно позначено наголос у слові
А клинОпис Б зАкрутка В зАпонка Г мережА

3. Помилки у написанні великої літери допущено в рядку
А Міністерство охорони здоров’я України, проспект Академіка Вернадського, Баба Яга 
Кістяна Нога, День Матері
Б Прем’єр-міністр України, шевченкознавство, вулиця Братів Руснаків, Перська затока, 
Голова Адміністрації Президента України
В Національний банк України, Голова Верховного суду України, князь Данило 
Галицький, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 
Г шекспірівські сонети, Біловезька пуща, балет «Лебедине озеро», Чернівецький 
краєзнавчий музей

4. Фразеологізм пролізти крізь вушко голки  означає
А зробити щось неймовірне Б посваритися з кимось
В запобігати ласки Г бути відповідальним
Д видати таємницю

5. Спільнокореневим до слова міна  є
А міндобриво Б нерозмінний В замінувати Г розміняти Д Кабмін

6. Установіть відповідність між словами та їх антонімами
1 .спека А брехня
2. істина Б життя
3. радість В холод
4. смерть Г правда

Д журба

7. Визначте, якою частиною мови є виділені слова?
Сонце(І)давно вже зашило, але (2)його проміння освітлювало ще з-за горизонту верхи 
велетенського (З)нагромадження хмар, що (4)насувалися з заходу на все небо (О. 
Довженко)
А частка Б іменник В займенник Г дієслово Д прислівник

8. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами
1. Пишаємося результатами учнів у навчанні. А безособове
2. Нову школу будували десять років. Б означено-особове
3. Сниться верба біля тину. В нсозначено-особове
4. Серпневий вечір, тиша, запах м’яти. Г узагальнено-особове

Д називне

'. Установіть відповідність між реченнями та компонентом ускладнення____________
1. Покинута людьми на довгі дні, дорога помирає в бур’яні (Д. А відокремлений 
Павличко)_______________________________________________________ додаток________



2. Як сестра, схилилась над тобою невтомна подруга, сувора 
творчість (М. Рильський)

Б відокремлена 
обставина

3. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези (Леся Українка) В звертання
4. Аліна, незважаючи на свій жвавий веселий характер, читала 
серйозні книжки (0 . Іваненко)

Г відокремлене 
означення
Д відокремлена 
прикладка

10.Установіть відповідність між реченнями та функцією інфінітива
1. Я мала велику мрію вступити до Чернівецького національного 
університету.

А обставина

2. Бабуся вийшла на свою улюблену грядку нарвати запашної петрушки. Б присудок
3. Любити -  означає творити. В означення
4. Я полюбляю теплими вечорами вдихати літній запах ніжних матіол. Г підмет

Д додаток

11. Установіть відповідність між реченням та його видом підрядності
1. Коли Оксана прокинулась, на столі вже чекав її сніданок. А обставинне часу
2. Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує. Б з ’ясувальне
3. Я навчу Марину, як у чужі справи носа сунути. В означальне
4. Людина сама долю вибирає, аби тільки не заважали. Г обставинне умови

Д обставинне мети

12. Визначте, яким членом речення є виділені слова
Хмара була (І)важка, темно-тємно-синя, (2)внизу зовсім чорна, а самий верх її було 
написано шаленими (З)крученими криваво-червоними і жовтими (4)мазками (О. 
Довженко)
А присудок Б додаток В обставина Г означення Д підмет 

П рочитайте текст. Виконайте завдання (13-17) до нього.
1. Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в даличінь, і мірні 

удари лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в 
його думок. 2. Вони теж спинялись у тій туманній далечині де непомітно зникала річка. 3. 
Хлопець поволі глянув на ближні береги і трохи збентежився -  на повороті праворуч 
виникло село, приховане доти за лукою. 4. Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток, 
мережило чорні шляхи, що гналися в поле й зникали десь. 5. Тут, при березі, село здавалось 
чарівною квіткою землі, неба й води. (В. Підмогильний)

13. Підметом у реченні є слово
А удари Б береги В бруд Г землі

14. Уточнювальна обставина є в реченні
А першому Б другому В четвертому Г п ’ятому

15. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому Б другому В четвертому Г п ’ятому

16. Відокремленою обставиною ускладнене речення
А перше Вдруге Втретє Г четверте Д п’яте

17. Орфографічну помилку допущено в слові
А мимоволі Б даличінь В непомітно Г праворуч Д мережило


