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Група № 26 

 

Тема: Контрольна робота. Орфографічна норма 

Мета (формувати компетентності):  

предметні (перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та 

навичок з вивчених тем);  

ключові (уміння вчитися: використовувати вивчені правила). 

Обладнання: тести. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Шановні учні, у зв’язку з тим що у нашому закладі освіти 

змішана форма навчання, уроки української мови будуть тимчасово 

проводитися дистанційно. Ваші домашні завдання і конспекти 

уроків ви будете фотографувати і присилати мені на електронну 

пошту. Якщо у вас будуть виникати питання я дам кожному 

відповідь у Viber, Telegram, WhatsApp.  

Звертаюсь до Вас з проханням відповідально віднестися до  

вивчення української мови тому що попереду нас з вами чекає ЗНО. 
Контрольна робота охоплює нову тему, цього навчального року  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА НОМЕР 1 

 

ЗАПИТАННЯ №1  

 

Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 

а) соц..альний, браз..лець, С..дней, такс.. 

б) с..гнал, ш..фр, фабр..ка, ц..трусові 

в) Алж..р, рад..ус, тр..умф, Афр..ка 

г) Н..цца, ч..нара, Амер..ка, дж..нси 

ЗАПИТАННЯ №2  

 

 



2. Літеру е треба писати в усіх словах рядка 

а) мисл..ння, пал..во, п`ят..ро 

б) попередж..ння, учит..ль, промов..стий 

в) ім..на, утвор..ний, міл..на 

г) зв..личений, озелен..ння, зам..сти 

ЗАПИТАННЯ №3  

 

4. Знак м'якшення не вживається в усіх словах рядка 

а) кін..цівка, нян..чин, Марин..ці, чотир..ма 

б) селян..ці. дивиш..ся, пал..ці, стіл..чик 

в) примен..шити, кишен..ці, Хар..ків, шіст..сот 

г) хустин..ці, тон..ший, бас..кий, рибал..ці 

ЗАПИТАННЯ №4  

 

5. Апостроф ставиться в усіх словах рядка 

а) трав..яний, торф..яний, під..єднати,арф..яр 

б) пір..я. медв..яний, мавп..ячий, різьб..яр 

в) б..юст. прем..єра, в..юнитися, тьм..яний 

г) зв..язківець, комп..ютер, п..юпітр, під..яр..я 

ЗАПИТАННЯ №5  

 

7. Літеру с треба писати в префіксах усіх слів у рядку 

а) не (з, с) проста, (з, с) формувати, бе (з, с) людний 

б) (з, с) питати, (з, с) підлоба, бе (з, с) силий 

в) (з, с) пресувати, (з, с) сунути, (з, с) хибити 

г) (з, с) хвалити, (з, с) похватитись, (з, с) тихнути 

ЗАПИТАННЯ №6  

 

11. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

а) блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник 

б) ціліс..ний, безкорис..ливий, хворос..няк, беззахис..но 

в) доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний 

г) корис..ний, заздріс..но, зап’яс..ний, тріс..нути 



ЗАПИТАННЯ №7  

 

12. Подвоєння букв є в усіх словах рядка 

а) заздріст..ю, нездолан…ий, зіл...я 

б) жовч…ю, зван…я, довгождан...ий 

в) громад…я, велич...ю, старан...ість 

г) спотворен...ий, забут…я, суд...ею 

ЗАПИТАННЯ №8  

 

13. Помилку в правописі префікса допущено в рядку 

а) надхмарний, оббити, розплющити 

б) міжсудинний, передплата, відчинити 

в) обшукати, безслідно, зфальшивити 

г) розхвалити, підкласти, зжалитися 

ЗАПИТАННЯ №9  

 

14. Неправильно позначено переноси в слові: 

а) біло⁄сніжний, хо⁄джу 

б) оде⁄ський, на⁄дзвуковий 

в) оа⁄зис, роз⁄класти 

г) диви⁄ться, бо⁄льовий 

 
ЗАПИТАННЯ №10  

 

15. Букву с треба писати в усіх словах рядка 

а) ...каламутити, ...пекти, ...тиснутий, ...хилитися 

б) ...терпіти, ...кручений, ...морщитися, ...м'якнути 

в) ...хоплений, ...фальсифікований, ...тривожений, ...шитий 

г) ...цілювати, ...шиток, ...кам'янілий, ...кроплений 

 
ЗАПИТАННЯ №11  

 

16. Букву з треба писати в усіх словах рядка 

а) ...бліднути, ...брискувати, ...калічити, ...гущувати 



б) ...бунтувати, ...чепитися,...дмухнути, ....цілювати 

в) ...сушити, ...хитрувати, ...пиляти, ....дригнутися 

г) ...банкрутувати, ...плітати, ...тягнути, ....дружуватися 

ЗАПИТАННЯ №12  

 

17. Допущено помилку в написанні префіксів у рядку 

а) скуштувати, склеїти, зітнутися, спорожнілий 

б) зіскакувати, зціплювач, списувати, стріпнутися 

в) зіпсувати, зпалахнути,схилятися, зшитий 

г) схлипувати, скроплений, згасати, знести 

ЗАПИТАННЯ №13  

 

18. Пре- в усіх словах пишемо в рядку 

а) пр...свячений, пр...битися, пр...тендувати, пр...булий 

б) пр...вітальний, пр...борканий, пр...стиж, пр...м'єрний 

в) пр...феранс, пр...зентація, пр...поганий, пр...фіксація 

г) пр...бічник, пр...гірський, пр...гіркий, пр...амбула 

ЗАПИТАННЯ №14  

 

19. При- в усіх словах пишемо в рядку 

а) пр...готування, пр...хилити, пр...міальний, пр...дикат 

б) пр...старкуватий, пр...блуда, пр...вілей, пр...горілий 

в) пр...куплений, пр...вентивний, пр...бинтований, пр...міський 

г) пр...добрити, пр...своїти, пр...тензія, пр...спати 

ЗАПИТАННЯ №15  

 

20. Помилки в написанні суфіксів допущені в рядку 

а) меблевий, речовий, бойовий, 

б) ситцевий, глянцевий, марлевий, шаржовий палацовий 

в) мигдалевий, дощовий, плащовий, грошовий 

г) замшовий, плечевий, алюмінійовий, вишневий 

 

 



ЗАПИТАННЯ №16  

 

21. Прикметники з суфіксом -ов- можна утворити від усіх слів у рядку 

а) ясен, спориш, чебрець, свинець 

б) алича, гроза, форель, ситець 

в) межа, шарж, кущ, квасоля 

г) дріжджі, палац, гай, бій 

ЗАПИТАННЯ №17  

 

22. Спрощення на письмі відбувається у всіх словах рядка 

а) якіс..ний, хвас..ливий, чес..ний, захис..ник 

б) наміс..ник, влас..ний, свис..нути, сер..цевий 

в) шіс..десят, ус..ний, ціліс..ний, пристрас..ний 

г) балас..ний, буревіс..ник, ненавис..ний, проїз..ний 

ЗАПИТАННЯ №18  

 

23. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ 

відбувається в рядку 

а) нет..о, інтел..ект, шас..і 

б) ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція 

в) нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний 

г) барок..о, ком..ісія, тер..ор 

ЗАПИТАННЯ №19  

 

24. Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх 

словах рядка (наприклад: ніч - ніччю) 

а) піч, вісь, розкіш 

б) щирість, любов, подорож 

в) ніч, молодь, приязнь 

г) глазур, міць, сіль 

 

 

 

 



ЗАПИТАННЯ №20  

 

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві 

А К(к)абінет М(м)іністрів 

Б М(м)олочний Ш(ш)лях 

В З(з)апорозька С(с)іч 

Г А(а)зовське М(м)оре 

ЗАПИТАННЯ №21  

 

Разом треба писати всі слова рядка 
А трудо/день, Непий/пиво, дівич/вечір 

Б вербо/ліз, Перебий/ніс, людино/день 

В носо/ріг, Убий/вовк, двадцяти/тонка 

Г шлако/блок, гори/цвіт, дизель/мотор 

ЗАПИТАННЯ №22  

 

З дефісом треба писати всі слова рядка 
А Лисичка/Сестричка, Савур/могила, красуня/дівчина 

Б художник/пейзажист, Харків/місто, жаднюга/вовк 

В Зайчик/Побігайчик, Дніпро/ріка, учений/еколог 

Г Вовчик/Братик, Сапун/гора, богатир/хлопець 

ЗАПИТАННЯ №23  

 

Разом із не треба писати виділене слово в реченні 
А Де є кохання, там не/може бути зради. 

Б Не/можливо бути одночасно у двох місцях. 

В Тяжко, коли не/можеш допомогти людині. 

Г Не/можна забувати свого родоводу 

ЗАПИТАННЯ №24  

 

Помилку допущено в написанні назви населеного пункту 
А Улан-Уде 

Б Гуляй-Поле 

В Пуща-Водиця 

Г Івано-Франківськ 

Кожне питання оцінюється 0,5 балів. 

Фото контрольної роботи  висилати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

