
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

11 клас 

І рівень 
1. Скласти речення за схемами. 

 
 […], і [ ], але [ ]. 
 «П, – а, – п». 
 [ ], тому що ( ).  
 

2. Скласти словосполучення із паронімами (6 словосполучень).  
 
Економний – економічний, врахувати – підрахувати, виплата – сплата. 
 

3. Записати фразеологізми одним словом. 
 
 Брати на глум, голий як бубон, не в ті взувся, вивертати душу, видавати 
себе з головою, висіти на телефоні. 
 

ІІ рівень 
1. Записати у дві колонки дієслова:  

1) зі вставленими буквами е, є;  
2) зі вставленими буквами и, ї.  
Ключ. У словах підкреслити другу від початку букву. Із цих букв 
прочитати закінчення вислову давньоримського письменника Публія 
Теренція. 
 Святку…мо, вивча…ш, знаход…ш, ненавид…те, сто…мо, схоч…те, 
лет…те, колиш..ться, осміл…ться, одяга…ться, захист…мо, пиш…ш, 
утриму…мося, змін…ться, тьопа…те, перестав…ш. 
 

2. Записати приклади речень, у яких:  

1) додаток виражений інфінітивом;  

2) означення виражене іменником у непрямому відмінку;  

3) обставина виражена іменником у непрямому відмінку; 

 4) означення виражене прислівником;  

5) обставина виражена інфінітивом. 

IІІ рівень 
1. Виконати тестові завдання (у кожному тесті – одна правильна 

відповідь). 
І ТЕСТ 

Історизм вжито в реченні: 
А Життя, козаче, такий хокей, де віртуозів товчуть до борту.  
Б Знову князі і смерди, корчиться від болю Русь. 
В Десь на околицях риторики самотня істина живе. 
Г Вітри, як старомодні листоноші, бо ми повідвикали від листів. 
Ґ Обгородився місяць, мов ґазда, і з кимось ніч шепталася несміло. 
 

ІІ ТЕСТ 
Лексичну помилку допущено в словосполученні: 
 
А вірно кохати  
Б приймати участь  
В впадати у вічі  
Г трапляються недоліки  
Ґ являється у сні  

 



 
ІІІ ТЕСТ 

У реченні  Після важкого дня я дуже втомився замість виділених слів 
доречний фразеологізм: 
 
А не чув ні рук ні ніг 
Б ні за цапову душу  
В землі під ногами не чув 
Г ні риба ні м’ясо 
Ґ ні в сих ні в тих 

ІV ТЕСТ 

 Спільний рід мають усі іменники варіанта 

А нероба, забіяка, юрист, бідолаха 

Б незграба, суддя, тренер, сирота 

В ледащо, лівша, рева, листоноша 

Г староста, професор, зануда, базіка 

Ґ ябеда, замазура, вельможа, роззява  

V ТЕСТ 

 Правильною є відмінкова форма числівника: 

А ста сорока п’ятьма  

Б сто сорок п’ять 

В стам сорокам п’ятьом 

Г стома сороками п’ятьома 

Ґ (у) стах сорока п’ятьох 

VІ ТЕСТ 

 НЕ ТРЕБА ставити тире між частинами складносурядного речення (розділові 

знаки пропущено). 

А Чимось зарадиш людині і на душі легко весь день. 

Б Чужих два слова в пісні буде і пісня вся тоді чужа! 

В Озвався постріл над рікою і на коня схиливсь козак. 

Г Закінчилася злива і хмари розійшлися.  

Ґ Квітує жито і ячмінь колос викидає. 

VІІ ТЕСТ 

Пунктуаційну помилку допущено в реченні: 

А «Веди ж нас, Василю, до пана, – каже полковник Шрам. – Де він? Чи в світлиці, чи в 

пасіці?» 

Б «Нащо ви одв’язали нашого коня та заперли в свій хлів? – крикнула Мотря: Не святі ж 

прийшли з неба та одв’язали його!» 

В Тоді вдова Бобренчиха озвалась: «Та вуха ж в’януть на таку олжу! Вона сама 

Грицькові нав’язалась».  

Г Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: «Є – нема, є – нема, 

є…»  

Ґ «Це кінець!» – нестерпною іскрою пронеслося у свідомості.   

 

2. Викладіть Ваш погляд на проблему:  

Доброта і милосердя – ознака здорового людського суспільства 

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще 

підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з 

художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичними фактами або випадками 

з життя. Сформулюйте висновки. 

 


