
Дата: 11.04.2022 

Урок № 55-56 

Тема:Контрольна робота. Практична риторика  

Тести  

Оцінювання: 1-14 – 0, 5 б., 15-16 – 1 б., 17 – 2 б., 18 – 1 б. 

1. Риторика – це 

а) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції   

б) наука про культуру спілкування та мовлення 

в) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення  

г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників 

2. Тема виступу – це 

а) висловлення й аргументація своїх думок 

б) роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів 

в) те, про що ведуть мову 

г) узагальнюючі думки, що мають лаконічну форму 

3. Завершіть подане твердження:  Теза – це… 

а) сукупність мовленнєвих дій людини 

б) думки, істинність яких уже доведена чи перевірена 

в) думка, істинність якої треба довести 

г) аргументоване відстоювання свого погляду на ту чи іншу проблему 

4. Засоби мовного вираження – це: 

а) поза й міміка оратора 

б) тропи та риторичні фігури 

в) жести оратора 

г) взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування 

5. Вкажіть рядок, у якому наведено риторичне запитання. 

а) Дядьку, а ви мені не можете дати “Пригоди Тома Сойєра”? (М.Стельмах.) 

б) Як тебе хоч звати, земляче? (Григір Тютюнник.) 

в) Чого являєшся мені у сні...(І.Франко). 

г) Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок? (І.Нечуй-

Левицький.) 

6. До інформаційних публічних виступів НЕ належить: 

а) інструкція 

б) повідомлення 

в) бесіда 

г) представлення 

7. До діалогічних публічних виступів  належить: 

а) похвала 

б) характеристика 

в) інструкція 

г) інтерв’ю 

8. Вкажіть вид бесіди, якого не існує. 

а) повсякденна 

б) ділова 

в) навчальна 

г) побутова 

9. Вкажіть, що не належить до офіційних листів. 

а) лист-подяка 



б) лист-прохання 

в) лист-інструкція 

г) лист-запрошення 

10. Письмовий оцінювальний жанр, мета якого — оцінити мистецький чи науковий 

твір - це... 

а) анотація 

б) рецензія 

в) характеристика 

г) похвала 

11. До оцінювальних жанрів належить: 

а) осуд 

б) характеристика 

в) повідомлення 

г) листування 

12. Невелика доповідь з якогось окремого питання - це... 

а) повідомлення 

б) інформація 

в) пояснення 

г) доповідь 

13. Помилковою є етикетна форма  

а) Перепрошую!  

б) Пробачте!  

в) Вибачте!  

г) Вибачаюсь! 

14. Урочистий відтінок мають дієслівні форми  

а) порвіте, окропіте 

б) порвіть, окропіть 

в) порвеш, окропиш 

г) порви, окропи 

15. Основними етикетними жанрами вважають (2 правильні відповіді) 

а) привітання  

б) похвала 

в) вибачення 

г) докір 

16. До основних діалогічних жанрів НЕ належать (2 правильні відповіді) 

а) бесіда 

б) телефонна розмова 

в) монолог 

г) рецензія 

17. Установіть відповідність між рядами словосполучень та стилями мовлення, до 

яких вони належать 

1) офіційно-діловий                    а) гостра зацікавленість, офіційний Київ 

2) розмовний                               б) хуртовина айстр, осінні карнавали 

3) публіцистичний                      в) знищувати докази злочину, згідно з планом 

4) художній                                 г) гнутися в дугу, виводити на чисту воду 

 д) залити за шкуру сала, романтичні балади 

18. Написати привітання подрузі (другові) з днем народження або отриманням 

грамоти, свідоцтва, диплома тощо. 



 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

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