
 

                Контрольні завдання 

з української мови та літератури 

 

9 клас  

 

І рівень 

1. Усі слова мають наголос на другому складі в рядку 
А поняття, нести, пізнання 
Б довідник, підлітковий, льодовий 
В люблю, одинадцять, перекис 
Г спина, усього, вірші 
Д дрова, подруга, піцерія 
 

2. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку 
А Дмитрівна, Миколайович, Віталіївна, Ігорівна 
Б Юріївна, Іллівна, Васильович, Григорович 
В Олексіївна, Анатолієвич, Володимирівна, Петрівна 
Г Якович, Лукич, Георгійович, Олександрівна 
Д Кирилівна, Геннадіївна, Йосипович, Панасович 
 

3. Правильно написано всі слова в рядку 
А дореформений, косинус, дієт’їдальня, журі 
Б зчинити, піца, камінчик, Х’юстон, тоньший 
В схвалити, безсумнівний, Грінвіч, посивілий 
Г вуличка, супер легкий, клітинний, зчеплений 
Д приміський, пів’ яблука, народно-поетичний, феєрія 
 

4. У всіх випадках потрібно вживати прийменник у в рядку 
А хмаринка … небі; погляд … майбутнє; навчався … університеті 
Б підняти …гору; …війшли  до  церкви; запитали … бабусі 
 В дивитися … вікно; співали … хорі; життя … суспільстві  
Г знайшла … лісі; блиск … очах; була … Ватикані 

Д побували … Львові; ходили … формі; … літню спеку 

5. З усіма словами НЕ потрібно писати окремо в рядку 
А щось у цьому є не/земне, а небесне; не/виправлені до цього часу помилки 
Б не/легке завдання; писати не/думаючи 
В не/хотілося співати; гинути в не/волі 
Г не/можливо передбачити; не/можна повірити 
Д не/абиякий хист до малювання; плавням не/має кінця-краю 
 

6. Форму числівника в орудному відмінку записано правильно в рядку 
А двомастами п’ятдесятьма восьми 
Б вісьмастами шістдесятьма п’ятьма 
В семистами двадцятьма трьома 
Г семидесятьма 
Д сто чотирма 
 

7. Усі  іменники в родовому відмінку однини мають закінчення -у (-ю) в рядку 
А Амстердам, Париж, Крим 
Б метр, міф, роман 
В підмет, відмінок, омонім 
Г біль, кисень, процес 
Д корінь, Чернігів, Єгипет 



 
8. Форми    ступенів  порівняння  можна утворити  від  усіх  прикметників  у  рядку 

А  малий, ясний, приємний, поганий 
Б яскравий, м’який, білявий, широкий 
В худий, надзвичайний, глибокий, старезний 
Г добрий, гарнесенький, цікавий, теплий 
Д хворий, веселий, могутній, сильний 

 

ІІ 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. Схарактеризуйте ознаки сентименталізму як літературного напряму 
на прикладі повісті «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка. 
 
 

IІІ 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. Доведіть, що «Енеїда» І. Котляревського, за висловом 

М. Рильського, — це «енциклопедія українського життя ХVІІІ століття». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


