
Тема: Контрольна робота № 4. «Морфологічна норма»: 

тестування, виконання завдань. 

Варіант № 1 

                    Початковий та середній рівні 

1. Якісними є всі прикметники рядка 

А книжковий, мудрий, розумний, інтелігентний 

Б хоробрий, сміливий, відважний, безстрашний 

В комп'ютерний, складний, дрібний, великий 

Г добірний, сортовий, пшеничний, смачний 

Д східний, західний, високий, низький 

2. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А крутий, порожній, кислий, прозорий  

Б солонуватий, дорогий, близький, залізний  

В добрий, високий, чудовий,великий  

Г повний, багряний, дитячий, сміливий  

3. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка 

А карбованц..вий, грош..вий, сміх..вий, хутр..вий 

Б рубл..вий, корабл..вий, серпн..вий, ваг..вий 

В пальт..вий, карамел..вий, корінец..вий, соль..вий 

Г калин…вий, куль..вий, стиль..вий, кварц..вий 

4. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

А шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев'ятьох, сорока п'ятьом  

Б семисот восьмидесятьох вісьмох, стам двом, семидесяти  

В шістдесяти сімом, ста п'ятдесяти двох, шістнадцятьома  

Г вісьмома, восьмистам дев'яноста дев'ятьом, сімдесяти  

5. Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку:  



А дорожче, поганіше, ліпше, найрадісно;  

Б вище, найкраще, більш популярно, менш вправно; 

В веселіше, завесело, занадто голосно 

Г маліше, якнайголосніше, уже швидко, помалу 

Д голосніше, більш вдало, зовсім мало, прекрасно 

6. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку: 

А рівно одинадцята; 

Б п’ять хвилин після двох; 

В за двадцять сьома; 

Г чверть на третю; 

Достатній та високий  рівні 

7. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в 

потрібному відмінку. 

2(зошит), 4-еро (друг), 150 (гривня), 2/3 (гектар) 

8. Замініть подані словосполучення синонімічними прислівниками. 

У будь-який час, з малих років, в осінню пору. 

9.Утворіть складні прикметники, у яких першою частиною виступає числівник. 

40 кілометрів, 20 кілограмів, 45 хвилин 

10. Провідміняйте числівники: 60, шість восьмих, мільйон 

Варіант № 2 

                    Початковий та середній рівні 

1. Якісними є всі прикметники рядка 

А теплий, легкий, вузький, далекий 

Б рідний, світлий, батьків, розумний 

В джерельний, чистий, холодний, прозорий 

Г ранній, пізній, завтрашній, близький 

Д дужий, чорненький, сосновий, білий 



2. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А сміливий, чистий, худий, грізний  

Б дерев'яний, лихий, народний, рожевий  

В науковий, темний, батьків, білий  

Г палкий, вчорашній, гострий, смішний  

3. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка 

А ринк..вий, ключ..вий, сторож..вий, поль..вий 

Б барж..вий, ход..вий, наук..вий, полудн..вий 

В сход..вий, служб..вий, уряд..вий, фірм..вий 

Г криц..вий, журавл..вий, зим..вий, рядк..вий 

4. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

А п'ятистами шестистдесятьма вісьмома, п'ятьома, дев'яносто вісьмох  

Б п'ятдесят трьох, сорока восьми, дев'ятисот дев'яноста п'яти  

В сімома, дев'ятьома, десятьма  

Г семистам тридцятьом сімом, п'ятдесяти чотирьох, п'ятнадцятьома 

5. Правильно утворено ступені порівняння прислівників: 

А багато – більше – набагато; 

Б тяжко – тяжіше – найтяжіше; 

В товсто – товсше – найтовсше; 

Г струнко – стрункіше – найстрункішіше; 

Д глибоко – глибше – найглибше; 

6. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку: 

А пів на дванадцяту; 

Б третя година десять хвилин; 

В двадцять хвилин сьомої; 

Г двадцять на десяту; 



 

Достатній та високий  рівні 

7. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в 

потрібному відмінку. 

4/5 (кілометра), 540 (школа), 150 (гривня), 3 (клен) 

8. Замініть подані словосполучення синонімічними прислівниками. 

Не дуже давно, невідомо звідки, при всіх людях 

9.Утворіть складні прикметники, у яких першою частиною виступає числівник. 

50 років, 2 години, 15 поверхів 

10. Провідміняйте числівники: 70, дві треті,258. 

 

 

Варіант № 3 

                    Початковий та середній рівні 

1. Якісними є всі прикметники рядка 

А щедрий, скупий, щирий, нічний 

Б свинячий, мертвий, теплий, людяний 

В добрий, злий, веселий, сумний 

Г печальний, тужливий, рішучий, конячий 

Д пізній, давній, козячий, собачий 

2. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А тонкий, льодяний, косий, зеленавий  

Б запашний, хлібний, рішучий, смачний  

В мертвий, білуватий, колосистий, щедрий  

Г широкий, тихий, білий, поганий  

3. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка 



А калин..вий, ситц..вий, бяз..вий, фланел..вий 

Б калі..вий, натрі..вий, марганц..вий, кінц..вий 

В хвост..вий, пальц..вий, вінц..вий, торц..вий 

Г гачк..вий, сонц..вий, жовтн..вий, песц..вий 

4. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

А на восьмистах, п'ятьмастами, на трьохстах 

Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисяч восьмисот  

В трьомами, з чотириста сімдесяти восьми, п'ятдесяти  

Г сімдесяти дев'яти, дев'ятьмастами  

5.Правильно утворено ступені порівняння прислівників: 

А  зручно – більш зручно – найзручніше;  

Б гаряче – більш гарячіше – найбільш гаряче;  

В довго – більш довго – більш найдовше; 

Г радісно – більш радісно – найбільш радісно; 

Д доволі – більш доволі – найбільш доволі; 

6. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку: 

А за двадцять десята; 

Б двадцять до десятої; 

В двадцять на десяту; 

Г без двадцяти десята;  

Достатній та високий  рівні 

7. Утворіть словосполучення, записавши числівники словами та поставивши іменники в 

потрібному відмінку. 

4 (стіл), 6-еро (теля), 2/4 (площа), 407 (кімната) 

8. Замініть подані словосполучення синонімічними прислівниками. 

За молодих років, ставши на коліна, у четвертий раз 

9.Утворіть складні прикметники, у яких першою частиною виступає числівник. 



300 грамів, 16 поверхів, 5 сантиметрів 

10. Провідміняйте числівники: 80, 1627, шість десятих. 

 

 

 

 

 


