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Група: №14 

Урок № 15 

Тема: Контрольна робота № 1 «Вступ. Поняття норми в сучасній 

українській літературній мові. Лексична норма» ( І варіант) 

  УВАГА:  ( один із варіантів контрольної роботи виконати у зошитах для контрольних 

робіт) 

  1.Лексичну помилку допущено в рядку 
А. О сьомій годині ранку 

Б. На наступній неділі 

В. Властивий учневі 

Г. Прийшов у справах 

   2.Неправильно утворено форму слова у варіанті 
А. Тривалих подорожів 

Б. Менш досвідчений пілот 

В. На твоїм моніторі 

Г. Хочуть долучитися 

   3.Граматичну помилку допущено в рядку 
А. Милуватися чудовим світанком 

Б. Запропонувати вам перелік 

В. Дивуватися з його поведінки 

Г. Стосуватися моїх приятелів 

Д. Наслідувати відомій актрисі 

  4.Доберіть синонім 
    Слово                                        Синонім 

1. Абсолютний                         А. Цілковитий 

2. Автентичний                        Б. Самостійний 

3. Автономний                         В. Сучасний 

4. Аналогічний                         Г. Схожий 

                                                  Д. Справжній 

 

   5.Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові 
А. Олень 

Б. Колесо 

В.Читання 

Г. Випадок 

   6.Помилково вжито слово в рядку 
А. Розв'язувати задачу 

Б. Уникнути небезпеки 

В. Заказати букет квітів 

Г. Перекладати болгарською 

   7.Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні 
А. Словник являється надійним джерелом інформації. 

Б. Камера схову розташована на першому поверсі. 

В. Ялту вважають одним з найкращих курортів. 

Г. Директор банку перебуває за кордоном. 

   8.Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням 

     Фразеологізм                                                                                 Значення 

1. Неопалима купина                                                            А. Невеликий, посильний вклад 



2. Земля обітована                                                                 Б. Вершина творчості 

3. Лепта вдовиці                                                                     В. Місце заповітної мрії 

4. Наріжний камінь                                                                 Г. Те, що живе вічно 

                                                                                                  Д. Основа, базис 

    9.На другий склад падає наголос у слові 

А. Черговий 

Б. Псевдонім 

В. Ознака 

Г. Осока 

  10.У фразеологізмах «у вогонь і …», «і кінці в …», «як у … дивитися» замість пропусків 

має бути слово 

А. Полум’я 

Б. Прірву 

В. Воду 

Г. Безодню 

   11.Неправильно утворено форму слова у варіанті 

А. Познімали пальта 

Б. У чистім полі 

В. Найбільш новіший 

Г. Стежачи за дітьми 

  12. Перекладіть українською мовою подані слова: 

Ароматний, обида, бдительный, полосатый, безумие,  решать, вовремя, сознание, гадание 

тыква, драка, утенок, дрожь, фонарь,ерунда, хозяйка, жалкий, цыплёнок, зритель, шутя, ишак, 

щенок, льгота, ноябрь. 

 

 

 

Контрольна робота № 1 «Вступ. Поняття норми в сучасній українській л 

мові. Лексична норма» (ІІ варіант) 
   

1.Помилково вжито слово в рядку 

А знаний у столиці 

Б бувший у користуванні 

В охочий відвідати виставку 

Г необхідне для кожного 

Д прикрі помилки 

  2.Граматичну помилку допущено в рядку 

А обрати нелегкий шлях 

Б запобігати руйнування 

В захворіти на бронхіт 

Г ігнорувати зауваження 

Д відправити листа 

  3.На третій склад падає наголос у слові 

А кропива 

Б периметр 



В підошва 

Г однаковий 

  4.Лексичної помилки НЕМАЄ в рядку 

А несподіваний сюрприз 

Б пам’ятний сувенір 

В вільна вакансія 

Г чинний закон 

  5.На другий склад падає наголос у слові 

А однаковий 

Б добовий 

В щовесни 

Г сантиметр 

  6.Неправильно утворено форму слова у варіанті 

А два студенти 

Б самий головний 

В сімома голосами 

Г віддаси потім 

  7.Неправильно побудовано словосполучення 

А п’ятнадцять хвилин десятого 

Б зараз одинадцята 

В за п’ять хвилин сьома 

Г пів на першу 

  8.Замініть фразеологізм одним словом. 

     Фразеологізм                                        Значення 

1 до сьомого поту                                    А занадто 

2 на всю губу                                           Б щиро 

3 з притиском                                          В тяжко 

4 на чистоту                                             Г суворо 

                                                                  Д рясно 

   9. Помилково вжито слово в рядку 

А відхилити пропозицію 

Б давно знати друг друга 

В передплатити дві газети 

Г довгостроковий проект 

  10. Замініть фразеологізм одним словом. 

  Фразеологізм                                         Значення 

 1 гнути кирпу                                   А обдурювати 

 2 мотати на вус                                Б сварити 

 3 водити за носа                               В зазнаватися 

 4 ловити ґав                                      Г байдикувати 

                                                            Д помічати 

 

 



   11. Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами. 

            Речення                                                           Фразеологізм             

 1. Місто наше він знає…                                   А як грім з ясного неба. 

 

 2. Схожі ми з сестрою…                                   Б як свої п’ять пальців. 

 3. Раптовий приїзд сина був…                         В як білка в колесі. 

 4. Мама крутилася з ранку до вечора…          Г як гриби після дощу. 

                                                                              Д як дві краплі води. 

 

 

   12. Подані слова є суржиком. Доберіть і запишіть правильний варіант кожного слова. 

Грязний, дєтська коляска, дєтська площадка, єле-єле, заслуговує уваги, кожним роком, і так, 

качеля, клубніка, кошельок, пірожене, падати обморок, намікати, лишній, приймати участь, 

безопасний, блінчик, бритися. виключатель, Германія. 

  

  Варіант контрольної роботи обирайте самостійно. 

 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу 

прошу надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або 

вайбер-0932097260. 

Виконану контрольну роботу надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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