
06.04.2022 

Група № 26 

Урок № 17 

Тема уроку: «Контрольна робота № 2  Морфологічна норма» 

Мета уроку: перевірити знання здобувачів освіти морфологічної норми 

сучасної української літературної мови; розвивати пам'ять, увагу, логічне 

мислення, самостійність, уміння розпізнавати вивчені мовні явища, 

формувати уміння вчитися, виконувати тестові завдання, працювати 

самостійно, виховувати повагу до мови. 

Матеріали до уроку:  

Шановні учні, повторіть усі теми вивчені раніше та виконайте 

контрольну роботу № 2 «Морфологічна норма»!  

Матеріали до уроку: 

Контрольну роботу № 2 «Морфологічна норма» 

Початковий рівень 

1. Позначте рядок, у якому всі іменники-власні назви слід писати з 

великої літери і в лапках. 

А сестра Єва, пес Йогурт, місто Чернівці; 

Б вірш Заповіт, книга Кобзар, журнал Соняшник; 

В цукерки Ромашка, вулиця Каштанова, казка Ох; 

Г кінотеатр Мрія, байка Вовк і Кіт, пісня Цвіте терен. 

2. Позначте рядок, у якому подано усі іменники спільного роду. 

А білоручка, дармоїд, гуляка, нездара; 

Б сірома, непосида, вереда, плакса; 

В староста, листоноша, нероба, неук. 

Г базіка, маля, бідолаха, нечупара. 

3. Знайти рядок з іменниками спільного роду. 

А Сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа; 

Б круча, груша, неволя, земля, душа; 

В вершина, весна, школа, ластівка, ялинка; 



Г базіка, маля, бідолаха, нечупара. 

4. У якому рядку всі іменники чоловічого роду? 

А Суддя, надія, земля, Ілля, гілля; 

Б лоша, теля, зілля, дівча, круча; 

В дріб, край, кінь, біль, Сибір; 

Г шампунь, поні, боржомі, купе. 

5. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до І відміни: 

А матуся, матір, сестра, сусідка; 

Б Галина, Марія, Либідь, Лідія; 

В душа, доня, дитя, дорога; 

Г квітка, пташка, земля, пороша. 

6. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка 

однини мають закінчення -ею, (-єю). 

А межа, надія, перемога, робітниця; 

Б тиша, площа, непосида, суддя; 

В вельможа, лівша, дружина, левиця; 

Г п’ятниця, сестриця, сім’я, теща. 

Середній рівень 

7. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі кличного відмінка 

мають закінчення -е. 

А Петро, воля, Ілля, Катря; 

Б брат, Дніпро, батько, вулиця; 

В площа, осінь, рід, кінь; 

Г Київ, вчитель, місяць, ведмідь. 

8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка 

однини мають закінчення -а (-я). 

А Ясень, студент, млин, танець; 

Б пароплав, майданчик, цукор, чай; 



В Київ, іменник, вовк, долар; 

Г Луцьк, Кривий Ріг, Конотоп, Зелений Клин. 

9. Позначте рядок, у якому іменник зоря не є членом речення: 

А Нічка розсипала зорі злотистії; 

Б Зоре моя вечірняя, зійди над горою; 

В Вечірня плакала зоря; 

Г Сиплють ночі у тумани зорі сургучеві. 

10. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники. 

А вальс, теніс, футбол; 

Б ліс, пісок, ситець, інститут; 

В Київ, Львів, Миколаїв, Дніпро; 

Г рок-н-рол, бокс, сік, принтер. 

11. Апостроф у формі орудного відмінка ставиться у таких іменниках. 

А повість, радість, ненависть, гордість; 

Б любов, кров, мати, верф; 

В піч, міць, ніч, мідь; 

Г січ, нехворощ, тінь, сіль. 

Достатній рівень 

Завдання 12-14 на встановлення відповідності. До кожного рядка, 
позначеного буквою, знайдіть відповідник, позначений цифрою. 

12. Установіть відповідність між відмінами та іменниками. 

1 Перша А Каченя, курча, тигреня 

2 Друга Б Честь, річ, гордість 

3 Третя В Любов, листя, земля 

4 Четверта Г Тополя, Ілля, плакса 

 Д Степ, сонце, подвір’я 

13. Установіть відповідність між іменниками, які вживаються тільки в 

множині, та назвами, що означають ці іменники. 

1 Речовини А Черкаси, Альпи, Суми 

2 Відрізки часу, свят, обрядів Б Вершки, парфуми, дріжджі 



3 Назви почуттів, станів В Канікули, іменини, вечорниці 

4 Географічні назви Г Гордощі, веселощі, прикрощі 

 Д Ворота, окуляри, сани 

14. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони 

належать. 

1 Нероба, сирота, плакса, 

бідолаха 

А Жіночий 

2 Боржомі, книга, лілея, 

повість 

Б Чоловічий 

3 Біль, край, Борнео, тюль В Середній 

4 Море, колосся, купе, верб’я Г Спільний 

 Д Рід не визначається 

Високий рівень 

► Утворіть чоловічі імена по батькові від імен Богдан, Сава, Сергій, Василь. 

► Утворіть жіночі імена по батькові від імен Ігор, Андрій, Яків, Григорій. 

► Зробіть морфологічний розбір виділеного іменника. 

Пухкою землею притрушувала біле насіння квасолі (О. Донченко) 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net .  

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