
Урок 46 

Тема: Контрольна робота №4  «Орфографічна норма» 

Мета: перевірити засвоєні знання з теми "Орфографічна норма", формувати навички  

застосовування на практиці вивчених орфограм та вживання в усному та писемному мовленні; 

розвивати памʼять, логічне мислення,. 

Обладнання:презентація 

Тип уроку:дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ 

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО РОБОТИ З ТЕСТОМ 

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть 

правильний, на вашу думку, варіант відповіді. 

1.Орфограма – це  

А уміння правильно, грамотно писати згідно з нормами правопису   

Б написання, що відповідає певному орфографічному правилу  

В чітка рекомендація для написання 

Г правильної відповіді нема 

2. Не дотримано правил чергування у-в у рядку 

А жила в селі, десь в катакомбах, позичив у мене     В прочитала в оголошенні, робота в цеху 

Б пірнав у хвилях, читала у творі, була у Фастові     Г записала в гурток, зайшла в учительську 

3. З апострофом пишуться всі слова рядка 

А м..ятний, В..єтнам, Амудар..я, р..ядок      В п..ятниця, подвір..я, Лук..яненко, пор..ядок, з..їсти 

Б торф..яний, возз..єднання, між..яр..я        Г пір..їна, пр..ямокутний, зів..ялий, Сирдар..я, в..яз 

4. Принципи української орфографії  

А  фонетичний, морфологічний, історичний,  сучасний            

 Б фонетичний, морфологічний, історичний, значеннєвий  

В  фонетичний, морфологічний, історичний, традиційний 

Г фонетичний, доісторичний,мовленнєвий,мовний 

5. У коренях усіх дієслів слід писати И в рядку 



А заб..ру, підст..лити, вит..рають, вил..вають       В вит..раємо, заст..лати, заб..ремо,  

Б заб..раю, перет..раю, завм..рав, підб..рали         Г заст..лив, вип..ру, переб..рати 

6.Помилок немає в словах рядка 

А увечорі, допомогати, предивний, зузуля, застеляти       В водовоз, президент, бриніти 

Б підберати, скриготати, заклекати, всюдихід, зайченя     Г витерати, винисений, кожушний 

7.Необхідно обрати І в обох випадках у рядку 

А падає (і, й) розсіюється, свіже (і, й) пахуче    В чекати дні (і, й) ночі, стрибнула (і, й) побігла 

Б вже треба (і, й)ти, Україна (і, й) Естонія         Г Ольга (і, й) Яна,  любов (і, й) ненависть 

8.Дотримано правил чергування приголосних у всіх сполуках рядка 

А у ліричному дусі, на свекрушинім поверсі      Б на кризі у кожухі, на райдужній сіткі ока 

В у бігі на стометрівкі, на смугі в тривогі           Г у фонетикі та графікі, у фізикі та графіці 

9.Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 

А Забайкал..я, ніжніст..ю, совіст..ю, рішен..я      В від..аль, багат..я, стал..ю, Уман..ю, сіл..ю 

Б стат..ями, привіл..я, склян..ий, тін..ю, річ..ю    Г Іл..я, чест..ю, сестрич..ин, повіст..ю, гіл..ям 

10. Допущені помилки в словах усіх рядків, окрім 

А сколоти, престінний, прірвистий, прекорисний     В прізвище, роспитати, схвилювати 

Б сфабрикуй, розширити, прізвисько, приколоти      Г премружити, черезколінний, пітплічник 

11. Помилок немає в усіх словах рядка 

А Уманщина, бджілці, жінці, Маринці                В різьблений, Марійкин, велетеньський 

Б  п’ятьсот, необхідність, доньчин, Гальчин       Г Миколці, віконце, нічь, радостю, Надійчин 

12. Усі слова пишуться з апострофом у рядку 

А торф..яний, св..щеник, р..ясно, забур..янений   

Б Валер..ян, Прип..ять, дво..ярусний, кав..яр 

В Рив..єра, пам..ять, Лук..янівка, від..їзд, п..явка  

 Г харків..янин, Вороб..йов,черв..як, св..ято 

Завдання 13-15 потребують встановлення відповідностей 

13. Установіть відповідність між орфограмою та прикладами 

1.Велика літера у власних назвах                  А зроду-віку, віч-на віч, по-українському, будь-як 

2.Правопис слів іншомовного походження  Б козацький, паризький, сумський, кореневий 



3.Написання суфіксів                                      В Буковина, Верховна Рада, Грінченків словник 

4.Правопис складних слів                               Г ін’єкція, фюзеляж, Шиллер, асоціація, екзамен 

                                                                           Д трирічний, суспільно корисний, кисло-солоний 

14. Установіть відповідність між орфограмою та прикладами 

1.Спрощення в групах приголосних   А дорога, поріг, сніговий, ранок, перебіг, берег, рік 

2.Чергування голосних звуків             Б Сумщина, Остап, Котляревський, Ворскла, Водолій 

3.Чергування приголосних звуків       В розповідь, перепис, сказав, прийти, зійшов, прибігти 

4.Правопис префіксів                           Г ніч, піч, радість, щедрість, школа, бджілка, подвір’я  

                                                                Д шістнадцять, обласний, доблесний, хворостняк 

15. Установіть відповідність між характеристиками та рядками слів. 

1 усі слова пишуться з префіксом при- — Г непричетний, примножити, пристойний 

2 усі слова пишуться з префіксом пре- — А предобрий, пречудово, пречистий 

3 тільки перше слово пишеться з префіксом при- — В пришерхнути, премудрий, превисокий. 

4 тільки перше слово пишеться з префіксом пре- — Б престижний, знепритомніла, припинити. 

16. Висловіть власні міркування ( есе) на тему «Милуюся красою рідного краю», уживайте вивчені 

та повторені орфограми. 

 

Виконані завдання надсилайте на мою пошту julia.n95@ukr.net  

 

mailto:julia.n95@ukr.net

