
Контрольна робота № 1  

«Вступ. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма» 

(тестові завдання) 

1. Знайдіть речення, де немає лексичної помилки  

1.      Таким чином, література – скарбниця мудрості 

2.      Антон, уяви, нам на завтра задали прочитати цілих сто сторінок!  

3.      Сьогодні відбувся перший дебют молодого Іванка на сцені 

4.      Під час атаки на вороже військо наших солдат зрадив зрадник.  

5.      Мова письменника була насичена словами його рідної місцевості та діалектизмами.  

2. Прочитайте речення.  

І знаю я, що замість плати мене чекають кари, страти. 

Слова, виділені в ньому є :  

А) синоніми, Б) антоніми, В) омоніми, Г) пароніми. 

3. Синонім до слова ХУТКО є:  

А) вправно, б) добре, в) легко, г) незабаром. 

4 Антонімічна пару вжито не  правильно.  

А) Взяти ноги на плечі – Стояти, як укопаному  

Б) Розправити крила – Скласти зброю  

В) Все в руках горить –І за холодну воду не братися  

Г) Двох слів докупи не зв’язати,  

Д)  Як оселедців у бочці – Ніде яблуку впасти 

5. Поясніть різницю в значенні слів. Складіть речення з будь – яким  сполученням  

А) крикливий — кричущий,             

Б) цегельний — цегляний, 

В) ніготь — кіготь, 

Г) м’язи — в’язи, 

Ґ) кіш — ківш, 

Д) кристал — кришталь. 

6.Утворіть сполучення з відповідних за змістом слів.  

Додавати А іспит 

Показувати Б. інгредієнти 

Подавати  В. кімнату. 

Здавати Г. страву. 

 Д. згоду. 

 7. Складіть паспорт слова багатий / розумний за таким зразком :  

- лексичне значення; 

- синоніми , антоніми, 

- прислівʾя або приказка з цим словом; 

- фразеологізм з цим словом. 

8. Установіть відповідність між словом та значенням  

Легітимний  А таємний, підпільний 

Конспіративний Б. недійсний, несправжній 

Ідентичний В. законний, відповідає законодавству 

Фіктивний Г. подібний, тотожній 

 Д. розумний, правильний 

 

 9. Складіть й запишіть невеликий роздум (10-12 речень)  
«Пізнай себе, а, пізнавши , вдосконалюй». Сформулюй тезу, наведи 2- 3 переконливі 

докази, аргументи, висновок. У висловлюванні вживайте синоніми, антоніми, 

фразеологічні звороти. 

           І частина (1- 8) – по 1 балу за правильну відповідь  

          ІІ частина (9) -  4 бали 

І частина + ІІ частина (І ч. - за умови правильної відповіді, ІІч. - без помилок) = 12 балів 

Фото контрольних робіт вислати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 


