
 

 Контрольні завдання 

з української мови та літератури 

                                                               11 клас  

 
І рівень 

 
1. Граматичний зв’язок НЕ порушено в словосполученні числівника 

з іменником у рядку: 
 А півтора року, дві треті доби;  
 Б дві десяті відсотка, чотири ножиці; 
 В двоє лошат, з першим лютим; 
 Г п’ять із чвертю року, одна друга кілограмів. 
 

2. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку: 
 А інтермецо, оппонент, бравісимо, бароко;  
 Б лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, імміграція; 
 В Сирія, сольфеджіо, мадона, Джульєтта;  
 Г тонна, кон’юктура, по-сицилійські, Чилі. 
 

3. Правильне тлумачення фразеологізму крутити хвостом подано 
в рядку: 
 А хитрувати, лукавити, лицемірити; 
 Б неправильно поінформувати;  
 В швидко, квапливо рухатися; 
 Г бути постійно зайнятим. 
 

4. Підкреслене слово є прийменником у реченні:  
А Рад був Андрій жити близько батька, якого любив і поважав 
(І.Франко);  
Б Сміливого й куля не бере (Н.тв.); 
В Жили собі дід та баба (Н.тв.);  
Г Один купець хороший дворик мав (Л.Глібов). 
 

5. У якому рядку в усіх словах треба писати літеру ґ ?  
 А ...аньбити, ...аразд, ...оробець, ...уманіст, ...елґотати; 
 Б ...рати, ...арний, ...аз, ...уртожиток, ...ущавина; 
 В ...валт, ...рунт, ...аздиня, ...анок, ...ава; 
 Г ...удзик, ...арбуз, ...уркіт, ...уцульський, ...риб.  
 

6. Граматично правильно побудовано речення; 
А Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками; 

Б Секретарка надрукувала звіт директора, що був готовий для   

публікації;  

В Зібравшись у головній залі, почалося підсумкове засідання експертної 

комісії; 

 Г Доповідач наголосив на важливих моментах й узагальнив роботу 

семінару. 

 
7. Поширеним є речення: 

 А Я буду крізь сльози сміятись; 
 Б Обличчя стало мов камінь;  
 В І зозуля кувати перестала; 
 Г Хлопчик намагався заснути. 
 
 

 



8. Тільки перше слово треба писати з великої літери у всіх рядках, 
окрім: 
  
А (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (з)олоті ворота; 
Б  (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;  
В (ф)ранківські (с)онети, (з)аслужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч; 
Г (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри. 

 

 
ІІ рівень 

 
1. Поділіть дієслова на три групи: особові, безособові та особові 

дієслова, які можуть уживатися в безособовому значенні. Із 
дієсловами третьої групи складіть речення. 

 Гримить, дніє, ловить, копає, тримає, несуть, трусить, розуміє, 
стрибає, горять, пахне, таланить, колють, заливає, рожевіє, 
морозить, не спиться, світає.  
 

2. Підкресліть слова, ужиті в переносному значенні. Визначте тип 
переносного значення. На основі яких ознак закріплюється 
переносне значення?  

День проїхав. 
Забрьоханий вечір  
По калюжах пробіг у ніч.  
Тиха мати стоїть коло печі  
І утому скидає з пліч (П. Воронько). 
 

3. Які провідні ідеї роману Івана Багряного «Тигролови»? 
Розшифруйте символічний підтекст назви роману. 
 
 

ІІІ рівень 
 

1. Перепишіть речення та зробіть його повний синтаксичний 
розбір (визначте і запишіть тип складного речення, 
підкресліть члени речення, побудуйте схему). 
 
 Коли ви в місті живете і жити вже немає сили, коли набридло 

вам і те, що вчора ви ще так любили, коли і ваші лікарі, і ліки їх, і 

друзі зрадні говорять вам уже згори, що помогти вони безрадні, 

коли самі ви лишитесь один, покинутий, забутий, і стане круком 

світ увесь, а небо келихом отрути, — не все ще втрачено для вас, 

ще ліки є на ваші рани… (О.Олесь). 
 
 
2. Окресліть ідейно-стильове розмаїття творчості неокласиків 
та опишіть своє сприйняття їх постатей у літературі. 

 

 

 

 

 


