
Тема: Контрольна робота. Орфографічно – пунктуаційний 

практикум. Тестування. 

Варіант № 1 

Початковий та середній рівень 

І.  Виконайте тестове завдання: 

1. Складним називається речення, в якому: 

а) одна граматична основа;  

б) дві і більше граматичних основ;   

в) є другорядні члени речення. 

2.  Складносурядним є речення: 

а) Тоді як на своїй я скрізь і завжди стрічаю людину. 

б) Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути. 

в) Поїзд летів, повний людського гаму. 

г ) Може, і я обернусь тоді у бездушний предмет, який нічого не почуває, в 

«ніщо» . 

3. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження 

речення  Я йду за ними, … вибрати 

а) тому що мені видно легке гойдання всіх трьох крилатих хребтів, мяких, 

вовнистих… 

б) бо мені видно легке гойдання всіх трьох крислатих хребтів, м’яких, 

вовнистих… 

в) і мені видно легке гойдання всіх трьох крислатих хребтів, м’яких, 

вовнистих… 

г)  коли мені видно легке гойдання всіх трьох крислатих хребтів, м’яких, 

вовнистих… 

4. Знайдіть речення, в якому підрядна частина стоїть на початку: 

 а) Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок із пожовклим листям. 

 б) Де обрії гойдалися вітрами, осінній ранок барви розливав. 

 в) Мені ввижається, що з тих іскорок встають водограї. 

5. Знайдіть складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю: 

 а) Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого дощу в 

росі  важкий зелений луг. 

 б) Він почував у собі якусь силу, що поривала його до діла, до громадських справ. 

 в) Якби не зима, то й літо було б довше. 

6. Укажіть, яке з поданих речень є безсполучниковим: 

а) Проміння місяця ламалося в хвилях, блищало, лопотіло і рябіло.  

б) Учи азбуку — прийде хліб у руку.  

в) І радощі, і болі, і спогади, і мрії для них давно вже стали спільними, як у 

дружній сім’ї. 

г) Він усміхається до сонця, пестить рукою жовті кленові листочки.  



 

 

Достатній рівень 

ІІ. Прочитайте текст.  Виконайте завдання 7-8 до нього. 

 (1)  Квітка сон-трави зворушувала своєю ніжністю, беззахисністю, була 

особливо помітною на початку весни, коли інші квіти не цвітуть. (2) В Україні 

поширена така легенда. (3) Кожна квітка, як і все живе на світі, має свою 

матір. (4) Лише у сон-трави не рідна мама    люта мачуха. (5) Ще тільки-тільки 

сніг зійшов, а вона вже розбудила квітку, розштовхала її зі сну… 

7. Складносурядним є речення: 

а)  перше; 

б) третє; 

в)  четверте; 

г)   п’яте. 

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні: 

а)  першому; 

б)   другому; 

в)  третьому; 

г)  четвертому. 

 

Високий рівень 

ІІІ. Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть його схему. 

Дмитро уважним поглядом вдивляється в далечінь, мов читає живу книгу ланів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Варіант № 2 

Початковий та середній рівень 

І.  Виконайте тестове завдання: 

1. Безсполучниковим складним реченням називається  речення,  у якому: 

а)  прості речення рівноправні за змістом і пов'язані сурядним сполучником; 

б) наявний лише один головний член; 

в) прості речення об'єднані за змістом та інтонацією без допомоги 

сполучників чи сполучних слів. 

2. Складносурядним є речення 

а) Але й там, далеко від рідних осель, настигала його панська рука. 

б) І йому ясно уявлялося, як лютуватиме пан, дізнавшись завтра, що Остап 

утік. 

в) Тепер я можу спокійно спати, твої міцні стіни стануть між мною і цілим 

світом 

г)Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі. 

3. Знайдіть правильно перекладене речення Перед глазами встал образ 

сына, когда он был еще совсем маленьким (А. Шиян). 
а) Перед глазами поставав образ сина, коли він був ще зовсім маленьким; 
б) Перед очима поставав образ сина, когда він був ще зовсім маленьким; 
в) Перед очима постав образ сина, коли він був ще зовсім маленьким. 

4.  Знайдіть речення, в якому підрядна частина стоїть  в кінці: 

 а) Де мало слів, там більше правди. 

 б) Що вище піднімались, то ставало холодніше. 

 в) А я люблю, як у вечірній час сопілка заспіває переливна. 

5. Знайдіть складнопідрядне речення з однорідною підрядністю: 

 а) Між двома вікнами, що дивилися великими шибками на вулицю, біліла береза. 

 б) Я вірю в силу доброти, що на торжку не продається, що кривди розбива 

пласти,  красою тулиться  до серця. 

 в) Був це хлопець жвавий, за що й прозивався в школі непосидою, розбитнем. 
6. Безсполучниковим складним є речення 

а) Багато міг би розказати вітер, але у вітру голос пересох . 

б) І досі сниться: під горою, меж вербами та над водою, біленька хаточка 

стоїть. 

в) Навчаючи дітей поважати старших, розповідали їм різні повчальні історії, 

казки. 

г) Всі люди допитуються, як до такого додумався . 

 

 



 

Достатній рівень 

ІІ. Прочитайте текст.  Виконайте завдання 7-8 до нього.       

(1)Діялося це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. (2) 

Увійшли якось вороги в одне село й винищили там усіх людей. (3) Лише 

один парубок та дівчина сховалися в лісі, але  і їх знайшли бусурмани. (4) 

Парубка люті зайди зарізали дівчину задушили. (5) Ото з парубочої крові й 

виріс барвінок у лісі, а губами полилася чиста вода. 

7. Складносурядним є речення: 

а)   перше; 

б )  третє; 

в)   п’яте; 

г)   третє і п’яте. 

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні: 

а)   другому; 

б )  третьому; 

в)   четвертому; 

г)   п’ятому. 

Високий рівень 

ІІІ. Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть його схему. 

Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по камінні, й хвиля блищала у 

густій зеленій тіні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 3 

Початковий та середній рівень 

І.  Виконайте тестове завдання: 

1.  Складносурядним складним реченням називається  речення,  у якому: 

а)  прості речення рівноправні за змістом і пов'язані сурядним сполучником; 

б) наявний лише один головний член; 

в) прості речення об'єднані за змістом та інтонацією без допомоги 

сполучників чи сполучних слів. 

2. Складнопідрядним є  речення: 

 а) В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле 

блукає. 

 б) Обрій почала огортати все густіша і густіша темрява, і небо стало схожим 

на синьку, густо  розведену в воді. 

 в) Подихав свіжий вітерець; по ставку плигали маленькі хвильки і сріблом 

блищали на сонці. 
г) Тоді як на своїй я скрізь і завжди стрічаю людину. 

3. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження 

речення  Іван озирнувся назад, на скелі, - … вибрати 

а) що обличчя його скаменіло 

б) коли обличчя його скаменіло 

в) бо обличчя його скаменіло 

г) і обличчя його скаменіло. 

4. Знайдіть речення, в якому підрядна частина стоїть в середині: 

 а) Де праця, там і пісня. 

 б) Найбільш суворим і об’єктивним суддею, чий вирок вирішує долю будь – 

 якої теорії, є всесильний час. 

 в) Ріка в бігу аж до самісінького моря прозора вся, хоч з берегів і каламуть. 

5.Знайдіть складнопідрядне речення з послідовною підрядністю: 

 а) Любов’ю не обділений, зігрітий, бо корінь мій у рідному краю. 

 б) Цілує сонце рушники, що ненька вміла вишивати. 

 в) Проминули сиві далекі віки над степами життя, неначе у вирій лелеки, яким не 

знайти   вороття. 
6. Виберіть безсполучникове складне речення. 

а) Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився . 

б) В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з 

палицями . 

в) Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися дощу. 

г) Сонце, мабуть, упливло за обрій, і в лісі ходив уже важкий присмерк . 

 



Достатній рівень 

ІІ. Прочитайте текст.  Виконайте завдання 7-8 до нього. 

(1) Радісна, гомінка і пахуча весна. (2)Дзвінко співають птахи  дзюркочуть 

попід деревами весняні струмочки. (3) Смолою пахнуть набубнявілі бруньки. 

(4) Теплий вітер, радіючи весні, пробігає у верховітті. (5) Скоро, скоро 

вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками 

дзвінкоголосі соловейки.                                                                                             

7. Безсполучниковим складним є речення: 

а)   перше і друге; 

б)    четверте; 

в)   друге і п’яте. 

г)    п’яте. 

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні: 

а)   першому; 

б)   другому; 

в)   четвертому; 

г)   п’ятому. 

Високий рівень 

ІІІ. Зробіть синтаксичний розбір речення, накресліть його схему. 

Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених,  і серед них є 

кілька студентів. 

 


