
06. 06.2022 

Група №24 

Урок № 34 

Тема: Тематичне оцінювання (морфологічна норма)  

 Мета: перевірити знання учнів про прикметник, відмінкові закінчення прикметників та 

творення ступенів порівняння прикметників. 

Матеріали до уроку: 
1.Повторіть матеріал §8 -10(ст.24-31) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: 

Грамота, 2019. – 208 с.  

                             

 
               Виконайте тестові завдання( кожне питання тесту оцінюєтьтся  в 0,5бала ) 

                           1.Лише прикметники записано в рядку 

                              А   шкіряний, левовий, кожний 

                              Б    весняний, знаний, бетонний   

                             В   лисячий, танцюючий, ветхий 

                              Г кварцовий, дужий, двозонний 

 

    2. Лише прикметники записано в рядку 

  А нове, гаряче, феноменальне 

                       Б пластмасова, вранішня, варена      

                       В   несказані, нездійсненні, модні 

                       Г чесний, печений, підлітковий 

                            

3. Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 

  А бабусин 

  Б матусин 

  В Оленин 

  Г Ольгин 

 

4.  Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 
 А Миколин 

 Б Микитин 

 В Назарин 

 Г Олексиника  

 

5. Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 

А Надіїн, Олексіїн, вовчий 

Б Галинин, Юріїв, орлиний 

В свекрушин, братів, чаїний 

Г доччин, синів, соловейків 

1.   

. 



 
 

6. Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 
А невістчин, солов’їний, Павлів 

Б старостин, Григоріїв, Ганнин 

В гусячий, бабин, Вікторіїн 

Г качиний, дідусів, Іллин 

 

7. Лише якісні прикметники записано в рядку 

А веселий, яскравий, лісовий 

Б відвертий, мужній, міцний 

В щирий, довгий, дерев’яний 

Г сумний, глибокий, скляний 

 

8. Лише відносні прикметники записано в рядку 

А київський, народний, качиний 

Б дорожній, світлий, кімнатний 

В ситцевий, хімічний, зимовий 

Г залізний, мовний, ведмежий 

 

9. Якісний прикметник ужито в словосполученні 

А золоті сережки 

Б золоті хрести 

В золоті персні 

Г золоті руки 

 

10. Стилістичну помилку допущено в реченні 

А У зеленім вбранні йде весна. 

Б Чекай мене у вишневім садку. 

В У маминім слові звучить мудрість.                                                                                                          

Г Розділові знаки в простім реченні.  

 

11. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 
А високий, жахливий, сліпий 

Б холодний, новий, предобрий 

В бідний, весняний, сміливий 

Г важливий, теплий, міцний 

 

12. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А теплий, успішний, босий 

Б яскравий, кумедний, ясний 

В добрий, зависокий, важкий 

Г низький, новий, величезний 

 

13. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А дорогий, тяжкий, тривожний 

Б дешевий, швидкий, хворий 

В далекий, милий, лисий 

Г тонкий, глибокий, карий 

 

 



14. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А суворий, огидний, волелюбний 

Б ефективний, молодий, рідний 

В жвавий, гарячий, здоровенний 

Г доречний, щирий, каштановий 

 

15. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А дешевший, найсвітліший, більш ніжніший 

Б вигідніший, скромніший, якнайцікавіший 

В більш точний, найбарвистіший, презлий 
Г старіший, найпомітніший, самий веселий 

 

 16. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 

А дорожчий, світліший, найсміливіший 

Б найвидатніший, смачніший, надлегкий 

В триваліший, щонайтовщий, величезний 

Г бідніший, найбільш активний, премудрий 

 

7. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А найстарший, менш рішучий, найбільш міцніший 

Б найосвіченіший, якнайсвіжіший, архіважливий 

В найбільш упевнений, дотепніший, самий довгий 

Г щонайгрізніший, менш досвідчений, найвужчий 

 

8. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А найкмітливіший, більш грамотний, пречесніший 

Б щонайгірший, більш чистий, найбільш весняний 

В щонайупертіший, вишуканіший, більш чуйний 

Г легший від усіх, добріший, найбільш білявий 

 

9. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 

А найменш проблемний, вищий, найбільш миліший 

Б більш зручний, якнайдовший, дорожчий над усе 

В менш оригінальний, солодший, найсамотніший 

Г щонайвужчий, найяскравіший, довжелезніший 

 

10. Прикметник у ролі іменника вжито в реченні 

А Фанерні журавлі не полетять у вирій. 

Б Страшні слова, коли вони мовчать… 

В Рожеві сосни… Арфа вечорова… 

Г Не забувайте незабутнє… 

    

  УВАГА!      Виконані  тестові завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com    

 

mailto:annatumanovska@gmail.com


 



 

 

 

       

     

        


