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Тема: Практична риторика. Морфологічна норма (тест) 

1. В особовій формі стоять всі дієслово у рядку: 

а) мріяти, зроблений, світає    

б) шанують, пишімо, розфарбовує 

в) спечений,  зроблено, сіячи                   

г) говорячи, оспіваний, бриніти 

2. Не потребує редагування словосполучення:  

а) відстаючий учень , посохлі квіти                            

б) побілені хати,  подорожуючий юнак                                        

в) зеленіюча трава, самоклеюча стрічка 

г) стояча вода, пожовкле листя 

3.  У якому рядку дієприкметниковий зворот не відокремлюється: 

а)  Розчулений  несподіваним подарунком  він посміхнувся           

б)  Поколоті сухою травою руки  почали пекти 

в)  Від  землі устеленої снігом віяло холодом  

г) Наляканий скоєним Андрій дуже нервував 

4. Особові форми дієслова правильно утворені у рядку: 

а) полощу, об’їздю, люблю                          

б) раджу, намостю, крутю 

в) мащу, ходжу, хрещу                       

г) колихаю, ріжу, печу 

5.  Вкажіть, в якому рядку всі дієприкметники пасивні: 

а) розкриваючи, колотий, сплетений                

б)  зсипаний, стиглий,  пошитий 

в) зеленіючий, недопечений, посинілий   

г) покритий, намальована, метений 

  6. В усіх особових закінченнях дієслів пишеться буква Е, окрім: 

а) ревіти, пополоти, могти                        



б) хотіти, губити, колоти     

в) боротися, бігти, мазати                            

г) жати, читати, спати 

7. Дієприслівниковий зворот не відокремлюється  у реченні: 

а)  Весело розмовляючи  діти поспішали  до школи  

б) Співають стоячи струнко  солдати  

в) Тихо щось наспівуючи дідусь латав чоботи 

г) Всі слухали лектора розвісивши вуха 

8. Всі дієслова доконаного виду у рядку: 

а) атакувати, забажати, списати                                                   

б) почитаю, телефонувати , молоти   

в) змовчати, чекати, натерпітися 

г) смикати,  поїсти, заснути 

9. У всіх словах наказового способу слід писати знак м’якшення у рядку: 

а) стан.., заход.., узгод..те  

б) приголуб.., поглян.., збільш… 

в) борис.., намаж..те, вдар..те                            

г) стан..мо, сяд..мо, розріж… 

10. У словосполученнях перехідними є всі дієслова у рядку: 

а) вчасно пополоти картоплю, умиватися холодною водою                        

б) вколоти боляче  палець, випити смачної кави 

в) боротися за свої права,  намазати руки кремом                           

 г) жати серпом жито,  спитати у старшого брата 

11. Відредагуй речення, зберігаючи дієприслівниковий зворот, і запиши:         

Прочитавши анотацію до книги,  Маринці захотілося її прочитати  

(Прочитавши анотацію до книги,  Маринка захотіла її прочитати ) 

12.Встанови відповідність 

Форма дієслова Приклад 

1. Інфінітив 

2. Особове дієслово 

А    Списано 

Б     Говорячи 



3. Дієприкметник 

4. Дієприслівник 

В    Виконуєте 

Г     Сміятися 

Д    Умитий 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 
 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 

 


