КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТЕМА: МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
Варіант № 1
Оберіть одну правильну відповідь у завданнях 1-12
1.До І відміни належать іменники
А рілля, листя, миша, дівча
Б стеля, козеня, рідня, добро
В сад, зілля, собака, прибиральниця
Г кишеня, путь, акторка, курка
Д староста, непосида, тараня, сосна
2.До ІІ відміни належать іменники
А маля, голуб, путь, життя
Б снігур, Володимир, чоловік, коханий
В сонько, лікар, слон, левеня
Г папір, гарнізон, Дніпро, земля
Д промисловість, бізнесмен, виробник, інвестор
3. До ІІІ відміни належать іменники
А біль, перекладач, власність, подорож
Б посередник, постачальник, прибутковість, відповідальність
В вість, галузь, доповідь, річ
Г зал, вальс, продуктивність, пристань
Д тато, коло, хмарність, безтурботність
4. До ІV відміни належать іменники
А маля, плем’я, кошеня, цареня
Б перепеля, німкеня, обличчя, оленя
В малятко, збіжжя, собача, мишеня
Г пляшка, каченя, вірменин, хазяїн
Д левеня, ігуменя, туркеня, кроленя
5.Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка мають іменники
А хміль, понеділок, стіл, дипломат
Б Крим, цукор, гіпс, метал
В озерце, інститут, Буг, лід
Г гай, рій, Мурчик, поросятко
Д град, бешкетник, баран, Ленінград
6. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають іменники
А бовдур, вовк, чоловік, боярин
Б сир, пісок, рій, холоп
В ніж, мороз, дощ, зошит
Г сукно, вапно, кисень, ведмідь
Д серце, страх, Шевченко, космонавт

7. До жодної з відмін не належить іменник у рядку:
А. перспектива
Б. інструкція
В. пенсне
Г. кукурудза
Д. бовдур
8. У якому рядку всі іменники вживаються лише в однині?
А. залізо, віск, двері
Б. рідня, коріння, гілля
В. нудьга, ходьба, ворота
Г. канікули, дріжджі, вода
Д. Карпати, радощі, сталь
9. У якому рядку в усіх словах правильно утворено форми імені по
батькові?
А. Ігоревич, Юріївна, Олегівна
Б. Іванівна, Іллівна, Анатоліївна
В. Григоріївна, Микитович, Андрійовна
Г. Сергіївна, Миколаївна, Васильовна
Д. Артурівна, Кузьмович, Анатолівна
10. Оберіть рядок, де всі іменники чоловічого роду
А. степ, проміння, біль
Б. цвіт, листя, сонце, текст
В. собака, дріб, кобзар
Г. путь, біль, кір, Сибір
Д. невдаха, шампунь, ставок, яр
11. Правильно кличний відмінок утворено у рядку:
А. бульвар – бульваре
Б. Андрій – Андріє
В. хлопець – хлопцю
Г. Марія – Марію
Д. козак – козака
12. Оберіть словосполучення, у якому правильно вжито форми
прізвища, імені та по батькові:
А. довірили Марценяк Степану Олеговичу
Б. видали Кидайгороді Ользі Василівні
В. познайомитися з Остраниця Степаном Михайловичем
Г. підписано Ватрушкіном Сергієм Олексійовичем
Д. подарували Боднар Ользі Віталівні
(6 б.)
13. Установіть відповідність між іменника та відмінами, до яких вони
належать:
1. А. іменники І відміни
1. каченя, курча, тигреня
Б. іменники ІІ відміни
2. честь, річ, гордість

В. іменники ІІІ відміни
Г. іменники IV відміни

3. любов, листя, земля
4. тополя, Ілля, плакса
5. степ, сонце, подвір'я
14. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в
множині, та назвами, що означають ці іменники.
1. Речовини.

А. Карпати, Альпи, Афіни.

2. Відрізки часу, свят, обрядів.

Б. Вершки, парфуми, дріжджі.

3. Назви почуттів, стапів.
вечорниці.

В. Канікули, іменини,

4. Географічні назви.
прикрощі.

Г. Гордощі, веселощі,
Д. Ворота, окуляри, сани.

(2

б.)
15. Провідміняйте власне прізвище, ім'я та по батькові (1 б.)
16. Перепишіть, вставляючи на місці крапок пропущені букви. Визначте
рід, число, та відміну іменників (3 б).
Гори нахил..мо, а врожай вирост..мо. Де оком не доглян..ш, там грішми
доплат..ш. Що вимов..ш яз..ком, того не виб’єш і кілком. Чого не доглян..ш
очима, за те відповіси пл..чима. Як буд..ш газдувати, так буд..ш і мати. Як не
зроб..ш тепер, робитимеш у ч..твер. На жнива запізн..шся, то увесь рік
шкодуватимеш. Як буд..мо робити, так і буде родити. В ліс не з’їзд..ш, то на
печі змерзн..ш. Запізн..шся до праці, то буд..ш тільки воду сьорбати. Голу
кістку й ворона не буде дз..обати. Хоч ворота зачин..ш, та гостя не впин..ш.
На всякий чмих не наздоровка..шся.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТЕМА: МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
Варіант № 2
Оберіть одну правильну відповідь у завданнях 1-12
1.До І відміни, мішаної групи належать іменники
А лівша, вельможа, курча, крупа
Б стіна, рілля, сосна, партія
В робота, варта. робота, Микита
Г пісня, вишня, надія, вірш
Д межа, задача, тиша, дача
2.До ІІ відміни належать іменники
А віра, душа, малина, мрія
Б ніч, любов, повість, мати
В дівча, теля, ім’я, сім’я
Г світ, січень, віконце, школяр
Д волосся, пароль, мораль, гість
3. До ІІІ відміни належать іменники
А ягня, плем’я, курча, орленя
Б честь, сталь, обрій, стілець
В тополя, вишивка, хустка, солома
Г спів, хліб, золото, клен
Д велич, грубість, сухість, тінь
4. До ІV відміни належать іменники
А ведмежа, оленя, коліща, вінчання
Б ім’я, лоша, каченя, горобеня
В тім’я, тигреня, дівчатко, віз
Г голубеня, вовченя, знання, курча
Д порося, свиня, теля, пташенятко
5.Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка мають іменники
А Буг, Єнісей, дощ, мармур
Б Ужгород, Харків, Дніпро, вишняк
В музей, Дунай, лікар, пасажир
Г гіпс, пісок, горщик, сніг
Д відро, вічно, лис, учень
6. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають іменники
А базар, будівельник, воротар, хміль
Б горіх, дуб, інститут, ректор
В відмінник, Перун, грім, землетрус
Г доцент, біль, трамвай, учитель
Д Дніпро, Петербург, лікар, гачок

7. У котрому рядку наведено іменники, де неправильно утворена форма
кличного відмінка
А. друже, брате, товаришу
Б. краю, пташе, козаче
В. голуб, Сергіє, брату
Г. земляче, Андрію, батьку
Д. Ірино, сестро, лікарю
8. Оберіть рядок, де названо всі іменники лише жіночого роду
А. мурашка, книгарня, валіза, путь
Б. адреса, юшка, собака, тополя
В. путь, біль, радість, цифра
Г. людина, ніч, біль, дріб
Д. лікар, сестра, піч, тюль
9. Оберіть рядок, де вказано іменники, що вживаються лише у множині
А. Карпати, листя, заздрощі
Б. гілля, завдання, хитрощі
В. Чернівці, пахощі, Альпи
Г . гроші, іменник, читання
Д. насіння, радощі, золото
10. У котрому рядку неправильно утворено форми родового відмінка імен
по батькові
А. Івана Петровича, Людмили Василівни
Б. Марії Іванівни, Михайла Григоровича
В. Ольги Ігорівної, Юлії Миколаївної
Г. Зої Андріївни, Олени Миколаївни
Д. Ганни Петрівни, Марії Володимирівни
11.У котрому рядку всі слова є іменниками спільного роду?
А. староста, лікар, інженер
Б. суддя, прокурор, незнайко
В. собака, шимпанзе, змія
Г. канікули, зозуля, плакса
Д. бідолаха, непосида, забіяка.
12. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення на
–ю?
А. матуся, Катя, бабуся
Б. гора, буря, сосна
В. книга, мова, Софія
Г. дитина, неня, сестра
Д. степ, зошит, кисень, бовдур.
(6 б.)
13. Установіть відповідність між іменникам та відмінами, до яких вони
належать:
А. іменники І відміни
1. суддя, плем’я, насип
Б. іменники ІІ відміни
2. щастя, сузір’я, день

В. іменники ІІІ відміни
Г. іменники IV відміни

3. галченя, каченя, ім’я
4. листоноша, круча, земля
5. радість, розкіш любов
14. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в
однині, та назвами, що означають ці іменники.
1. Абстрактні іменники,
А. Козацтво, рідня, студентство
що означають якість,
властивість, дію,
стан чи різні узагальнені поняття
2. Збірні іменники,
мудрість
що позначають сукупність осіб чи речей

Б. Сміливість, гордість,

3. Іменники, що становлять
категорію речовинності

В. Молоко, масло, пісок

4. Власні назви

Г. Наталія, Віктор, Полтава
Д. Ворота, окуляри, двері
(2 б.)

15. Провідміняйте власне прізвище, ім'я та по батькові (1 б.)
16. Перепишіть, вставляючи на місці крапок пропущені букви. Визначте
рід, число та відміну іменників (3 б).
Господар – не той, хто вешта..ться, а той, хто не розгина..ться. Хто думає,
той додума..ться. Аж раді..мо, коли в землю сі..мо. На пригоршні не звар..ш, на
долоні – не спеч..ш. Йди, то не заблуд..шся. Вовка за вуха не втрима..ш. В артілі
що не зварять, то оближ..шся. Як постел..шся, так і висп..шся. Бери приклад з
мурашки, що запаса..ться на зиму. Схудн..ш від праці – погладша..ш від
паляниці. Влітку не упрі..ш, то й узимку не зігрі..шся. Влітку погуля..ш –
узимку торбу лататим..ш.

