
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

9 клас 

І рівень 
1. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. З’ясуйте, які з 

них можуть мати паралельні закінчення –а(-я), -у(-ю). Поясніть 
лексичне значення виділених слів.  
 

Ринок, виробник, посередник, заклад, підпис, фініш, мікроскоп, 
гай, очерет, ніж, уривок, пліт, сектор, березняк, щавель, біль, ставок, 
клин, хор, десяток, журнал, гопак, стиль, Алжир, Байкал, Луганськ. 
 

2. Перепишіть прислівники, знімаючи риски. 
 
 Віч/на/віч, зо/зла, до/пори, на/відмінно, в/цілому, по/третє, одним/ 
один, з/рештою, по/всяк/час, до/долу, з/гарячу, на/гора, пліч/о/пліч, на/ 
четверо, в/нічию, без/відома, по/одинці, слово/в/слово, по/людськи, у/ 
двох, на/вколо, на/силу, по/двоє 
 
 

3. Утворіть словосполучення з наведеними іменниками так, щоб 
можна було визначити їх рід.  

 
Путь, ГЕС, Баку, аташе, староста, кір, попурі, денді, Онтаріо, 
ступінь, спецкор, кабальєро, дріб, сомбреро, фальш, міськком, 
маестро, біль, собака, нежить, фіаско, Умань. 

 

ІІ рівень 

1. Перепишіть текст, поставте пропущені розділові знаки. 
Сформулюйте правила пунктуації. Визначте, до якої частини 
мови належать підкреслені слова. 

 Свіжий вітерець на нас подихає. Ох легкокрилий брате! Виходь із 
свого тихого захисту гущини лісової де ти в холодочку пахучому 
спочиваєш опівдні ховаючись від гарячої спеки! Повій на степи 
безкраї та довгі на лани безмірно широкі! З синьої річки де ти на 
легесеньких хвилях любиш гойдатись здійми непримітную пару 
оберни її в чорную хмару і повісь розстели її по небу синьому 
заховай від нас сонечко ясне (Панас Мирний). 

 

2. Знайдіть словосполучення, що потребують редагування, та 

запишіть їх правильно. 

Думки збігаються, двадцять три кілограма, відмітити особливість, 

знаходиться в центрі міста, помилитися через неуважність, діюче 

законодавство, задавати питання, згідно наказу директора, поширена 

теорія, приналежність до групи, слугує матеріалом, виключення з правила, 

оточуючі люди, з нагоди свята, по всіх правилах, скласти іспит з 

математики, вибачте мені. 

 



 

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

відповідь) 
1. Усі слова написані правильно в рядку: 

А викладацький, молотьба, вохкість;  
Б карпатський, дорожчати, робітництво; 
В криворізький, об’їжджати, французський;  
Г інтелігентський, сонячний, надхнення. 
 

2. Укажіть рядок, у якому всі іменники мають суфікс -ок-: 
А кілок, лісок, льонок, листок, строк; 
Б виток, крок, замок, стрибок, пилок;  
В димок, гурток, тинок, злиток, ранок; 
Г грибок, куток, виток, горбок, пісок.  
 

3. У якому рядку допущено помилку при творенні вищого ступеня 
порівняння прикметників? 
А більш влучний, вужчий, менш приємний, тепліший, менш вдалий; 
Б менш старанний, переконливіший, нижчий, важчий, більш здібний; 
В  більш відомий, веселіший, більш переконливий, вищий за всіх, 
дотепніший; 
Г гірший, кривіший, менш вживаний, більш кістлявий, більш 
сумлінний.  
 

4. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено 
в рядку: 
А п’ятистами шістдесятьма вісьмома, п’ятьома, дев’яносто вісьмох;  

Б п’ятдесяти трьох, сорока восьми, дев’ятисот дев’яноста п’яти; 

В сімома, дев’ятьома, десятьма;  

Г семистам тридцятьом сімом, п’ятдесяти чотирьох, п’ятнадцятьома.  

 
5. Правильно вжито дієслівну форму в реченні: 

А Політики боряться за владу;  

Б Коли ти віддасиш мені книгу? 

В Ходімте трохи повільніше; 

Г Запам’ятаймо цю мандрівку.  

 
6. Відокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки 

пропущено): 
А Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав; 
Б Максим Рильський виявив себе і як лірик та перекладач і як критик 
науковець та редактор; 
В Козак Бобренко на ім’я Григорій єдиний син достойної вдови; 
Г Потяг летів повний людського гаму.  
 

7. Частку НЕ треба писати РАЗОМ з усіма словами рядка: 
А не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево; 
Б не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво; 
В не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання; 
Г не/активний учень; ще не/розв’язані проблеми; не/гайні вказівки. 
 
2. Поміркуйте над проблемою доброти і милосердя  в людському 

суспільстві. 
 

 


