
Урок № 17 

Тема уроку: Контрольна робота № 2. Морфологічна норма (тест). 

Мета: перевірити засвоєні учнями знання. 

 

Обрати одну правильну відповідь. За кожну правильну відповідь – 1 бал. 

 

1. Усі слова є іменниками в рядку 

  

А виконання, виконавець, виконавши 

Б книгарня, книжник, книгозбірня 

В соловей, соловенятко, солов’їний 

Г завідувач, завідувачка, завідувати 

Д зеленаво,зеленка, зелень 

 

2. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 

  

А ступінь, балет, аташе, вісь 

Б запис, галузь, нежить, гіпс 

В збір, торнадо, шинель, степ 

Г важіль, грань, дріб, ідальго 

Д ячмінь, тюль, колібрі, висип 

 

3. Жіночий рід мають усі іменники варіанта 

 

А діагональ, північ, авеню, плов 

Б живопис, мадам, жовч, челядь 

В кефаль, гуаш, роль, дорога 

Г тунель, скрижаль, бязь, ваніль 

Д папороть, манжет, мігрень, туш 

 

4. Середній рід мають усі іменники варіанта 

  

А кашне, метро, колібрі, манго 

Б кохання, листя, шосе, Черкаси 

В ЄС, завдання, збіжжя, пенсне 

Г кафе, шимпанзе, каное, відео 

Д Тбілісі, бароко, купе, таксі 

 

5. Спільний рід мають усі іменники варіанта 

  

А нероба, забіяка, юрист, бідолаха 

Б незграба, суддя, тренер, сирота 

В ледащо, лівша, рева, листоноша 

Г староста, професор, зануда, базіка 

Д ябеда, замазура, вельможа, роззява 



6. Лише форму однини мають обидва іменники рядка 

  

А комашня, чапля 

Б молодь, нація 

В журба, сумнів 

Г кисень, кабінет 

Д сметана, вапно 

 

7. Лише форму множини мають обидва іменники рядка 

  

А дебати, кеглі 

Б надра, бенкети 

В іменини, землі 

Г ворота, радощі 

Д штани, суперечки 

 

8. До першої відміни належать усі іменники варіанта 

  

А ясла, кума, площа, межа 

Б староста, хлоп’я, вулиця, кузня 

В сестра, воєвода, суддя, верба 

Г кенгуреня, душа, дорога, ріка 

Д жага, Лука, чебуречна, миля 

 

9. З’ясуйте, яким членом речення виступає виділений іменник. 

Синє липневе небо тисячами зірок озирає безмежний степ. 

  

А підмет 

Б присудок 

В додаток 

Г означення 

Д обставина 

 

10. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі 

іменники в рядку 
  

А кравець, буревій, рядок 

Б кисень, Київ, предмет 

В вечір, січень, портрет 

Г жаль, іменник, струмок 

Д жир, хліб, електровоз 

 

11. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
 

А Іване 



  

Б Іванко (ж.р.) 

В Степане 

Г Руслано 

Д Саве 

 

12. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

  

А Якович 

Б Ігоревич 

В Максимович 

Г Пилипович 

Д Валерійович 

 

Фото виконаних тестів  висилати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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