
ПІДГОТОВЧІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

1.Числівники –це слова, що означають: 

А)дію предмета; 

б)кількість предметів або їх порядок при лічбі; 

в)ознаку предмета. 

2.Які займенники належать до 3-ї особи? 

А) я, ви, вони. 

Б) він, вона, воно, вони. 

В) ти, він, вона. 

3.Визнач у якому рядку всі числівники записано правильно. 

А)сімдесяти, шіснадцять, шістдесят 

Б) семи десяти, шістнадцять, шістдесят 

В)сімдесяти, шістнадцять, шістдесят. 

4.Спиши словосполучення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній 

формі. 

Зайти до (вона), переказувати (він), читають (я), дружити з (ти). 

5.Провідміняй займенник я. 

6.Випиши з тексту займенники, визнач їх особу, число, відмінок. 

У садку співав соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню 

люблять люди. Тому й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо й на 

маленьку дівчинку. Вона сиділа в саду й слухала його чарівну пісню. 

7.Склади і запиши (5-7 речень) про те, як ти ставишся до тварин, 

використовуючи займенники. 

Контрольна робота 

за темою «Числівник. Займенник» 

II варіант 

1.Займенник - це: 

А) службове слово; 

б) частина мови, яка називає предмет; 

в) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його. 

2.Які займенники належать до 2-ї особи? 

А) я, ти, вони. 

Б) він, тебе, мене. 

В) ти, ви , на тобі. 

3.Визнач у якому рядку всі числівники записано правильно. 

А)сімдесяти, шіснадцять, шістдесят 

Б) семи десяти, шістнадцять, шістдесят 

В)сімдесяти, шістнадцять, шістдесят. 

4.Спиши словосполучення, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній 

формі. 

Вийти до (вона), пише до (він), скажуть (я), дружити з (ти). 

5.Провідміняй займенник ти. 

6.Випиши з тексту займенники, визнач їх особу, число, відмінок. 



Я блукав по весняному лісі. Настрій у мене був піднесений. Та раптом 

почулося жалібне попискування. 

На лісовій стежині я побачив зайчика, який потрапив у сільце. Він дивився на 

мене вологими очима і тремтів від страху. Моє дитяче серце підказало, як 

діяти. 

7.Склади і запиши (5-7 речень) про те, як ти ставишся до тварин, 

використовуючи займенники. 

  

  

1. Іменники змінюються:                                                  . 

а) за родами і відмінками; 

б) за числами і відмінками; 

в) за родами, числами і відмінками. 

2.      Підмет завжди стоїть у формі:                                       

а) орудного відмінка; 

б) родового відмінка; 

в) називного відмінка. 

      3. Визнач , в якому відмінку стоять іменники: боєм, вужем, кутом 

            а) орудного відмінка;                                                      

            б) родового відмінка; 

в) називного відмінка. 

      4. В якому рядку всі слова записані правильно:               . 

а) піччю, річчю, радісттю; 

б) стежкою, чемністю, вежею; 

в) піснею, мрією, нічю. 

      5. Провідміняй слово небо                                                     

Н.в. ________________ 

Р.в. ________________ 

Д.в. ________________ 

З.в. ________________ 

О.в. ________________ 

М.в. ________________ 

 6. Постав іменники, подані у дужках, у потрібній формі. Визнач відмінок 

іменників.                                                                                   
Подарувати  ( друг) _______________________________________ 

Лежить за  ( піч)____________________________________ 

Тримає в ( рука) ________________________________________ 

   7. Склади речення. Над іменниками познач відмінки.             

  Біля, українці, завжди, криниці, садили, калину. 

__________________________________________________________________

__ 

8.  Встав закінчення іменників:                                                      

Символ привітност….., знаю рідну мов…., розкажу дідус… Іван….. 

  

  



І варіант 

1.    Наведіть приклади «чарівних» слів вітання і прощан 

2.    Виберіть правильне твердження. 

Текст – це …  . 

        а) об’єднані за змістом речення; 

        б) окремі речення; 

        в) група слів. 

  

3.    Який це текст? 

            Володя йшов стежиною і побачив зайчика. Хлопчик піймав його і 

поніс додому. У Володі були собака Бровко і котик Мурчик. Вони 

подружилися із зайчиком. 

            а) опис; 

            б) міркування; 

            в) розповідь. 

4.  Пронумеруйте речення, щоб вийшов текст. 

          ___  Раптом з яру вискочив вовк. 

          ___  Молодий пастух пас овець. 

          ___  Це трапилося в гірському селі. 

          ___  Пастух кинувся на вовка і прогнав його. 

          ___  Він схопив вівцю. 

5.     За метою висловлювання речення бувають …  . 

            а) розповідні, питальні, спонукальні; 

            б) питальні, окличні. 

6.    Складіть і запишіть речення зі слів: 

            розв’язав, задачу, самостійно, Андрійко, складну. 

7.    Підкресліть у реченні головні члени.Встановіть зв’язок  у реченні 

                 Синіє погідне  небо над осіннім гаєм. 

8.    Запиши слова у формі звертання. 

Сестричка, дорога бабуся, Оля, Андрійко, Ірина Павлівна, Україна. 

9. Підкресли головні члени речення. Настала осінь. Лагідно світить сонце. 

Поспішають до школи діти. Шкільні класи чекають їх. Учителі усе 

підготували до навчання.  

 


