
 

Контрольні завдання 

з української мови та літератури 

 

                                                           10 клас 

                                                          І рівень  

 
1. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах рядка: 

 А будується, піклуєшся, анекдот, стежка;  
 Б радісний, екзамен, футболіст, ходьба; 
 В полегкість, дочці, умиваєшся, увінчати; 
 Г боротьба, сниться, цвях, смієшся.  
 

2. Фразеологізми згруповано в антонімічну пару в рядку:  
А ні грач ні помагач — ні се ні те; 
Б точити ляси — язика прикусити;  
В розкрити карти — виводити на сухе; 
Г допекти до живого — залити за шкуру сала. 
 

3. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку: 
 А південно/кавказький, кримсько/татарський, народно/поетичний; 
 Б темно/вишневий, пів/відра, біло/сніжний; 
 В лимонно/кислий, сніжно/білий, супер/шоу; 
 Г військово/полонений, червоно/гарячий, народно/визвольний. 

 

4. Закінчення у(ю) у формі кличного відмінка однини мають усі слова в 
рядку: 
 А товариш, Кость, школяр, хлопчик;  
 Б батько, Віктор, водій, вовк; 
 В провідник, Гриць, лікар, Михась; 
 Г жнець, кобзар, Володимир, боєць. 
 

5. Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників 
рядка: 
 А Золотоноша, молодець, студент, Буг; 
 Б Бучач, товариш, турист, черкес;  
 В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Прага; 
 Г француз, ремісник, козак, брат.  
 

6. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку: 
 А колишемо, хочуть; 
 Б бачать, бажаєш; 
 В біжимо, бродиш; 
 Г коляться, боряться.  
 

7. Неузгоджене означення вжито в реченні: 
 А Зброя дзвенить, не дає на край суходолу ступити; 
 Б Земля відчула потребу лягати під лемеші; 
 В Задоволені гравці поверталися додому; 
 Г Більше вір своїм очам, ніж чужим речам. 
 

8. Односкладним називним є речення: 
А Перед очима книжка;  
Б В росі Тарасова могила, навколо – мармур і чавун;  
В Приглушений гамір табору; 
Г Словами серденька не обдурити.  



 
 

ІІ рівень 
 

1. Доберіть до виділених слів синоніми. 
 
 Вода прибувала з дивовижною швидкістю. В один день затопило 

ліси, сінокоси, городи. Стало смеркати, розгулялася буря. У темряві 

десь далеко гукали люди, жалібно гавкали пси... Вода, хмари, плав – 

все пливло, все безупинно неслося вперед, шуміло, блищало на 

сонці... Батько сидів з веслом на кормі – веселий і дужий. Він почував 

себе спасителем потопаючих, героєм-мореплавцем, Васко да Гамою 

(О. Довженко). 
 

2. 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. 
 

3. Розкрийте фольклорно-міфологічну основу драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня».  

 

ІІІ рівень 

1. Перепишіть речення та зробіть його повний синтаксичний розбір 
(визначте і запишіть тип складного речення, підкресліть члени 
речення, побудуйте схему).  
 
Тепер щовесни дітлашня бігала на гору рвати горицвіт весняний, рутницю 

й синяк червоний, і хоч як уперто переорював стежки Кузь Смикайло, що 

мав поле під Чортовою горою, але вони протоптувалися знов і знов у тих 

самих місцях, де були споконвіку, і зрозпачений Кузь, кленучи всю бісівську 

силу, щоосені пробував виставляти свій ґрунт на ліцитацію, але ніхто не 

хотів купувати, бо як же ти купиш, коли воно під самою Чортовою горою! 

(П.Загребельний)  
 
2. Схарактеризуйте значення творчості І.Карпенка-Карого для 
розвитку української драматургії.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


