
Дистанційне навчання – «Українська мова» 
 

1. До якого виду належить речення  Не судилося, мабуть, цьому статися?  

А.  Двоскладне речення. 

Б.  Означено-особове речення. 

В.  Узагальнено-особове речення. 

Г.  Безособове речення. 

  

2. До якого виду належить речення Там усе правильно записано ?  

А.  Двоскладне речення. 

Б.  Називне речення. 

В.  Неозначено-особове речення. 

Г.  Безособове речення. 

 

3. До якого виду належить речення А в степу весніє, весніє ?  

А.  Означено-особове речення. 

Б.  Неозначено-особове речення. 

В.  Узагальнено-особове речення. 

Г.  Безособове речення. 

 

4. До якого виду належить речення Терпіти біль вже було несила?  

А.  Називне речення. 

Б.  Неозначено-особове речення. 

В.  Узагальнено-особове речення. 

Г.  Безособове речення. 

 

5. Укажіть речення, у яких наявні уточнення.     

А.  На Володимирській  гірці,  в Києві, над Дніпром,  граються мирно діти, 

бризкає сміх сріблом  (І. Нехода). 

Б.  Рівно дихає  степ, що прокинувся після  зими  (І. Кириченко). 

В.  По ярах шуміли,  спадаючи,  весняні  води  (Г. Тютюнник). 

Г.  Мати, втомлена роботою, важко сплеснула руками. 

 

6. До якого виду належить речення Жнива…?  

А.  Двоскладне речення. 

Б.  Називне речення. 

В.  Означено-особове речення. 

Г.  Неозначено-особове речення. 

 

7. Укажіть речення, у яких немає відокремлених обставин.  

А.  Чорне небо висіло над степом, граючи незліченним розсипом  зоряних  іскор  

(З. Тулуб). 

Б.  Звідси, особливо вночі, у всій своїй величі і красі виступає древній Київ. 

В.  Побачивши  знайому дорогу, він радісно скрикнув. 

Г.  Ми вирушили всі, за винятком важко захворілих. 

 

 



8. До якого виду належить речення Я люблю природу, а також тварин?  

А.  Двоскладне речення. 

Б.  Означено-особове речення. 

В.  Неозначено-особове речення. 

Г.  Узагальнено-особове речення. 

 

9. Укажіть речення, у яких немає відокремлених додатків.  

А.  Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки в високості  (А. Малишко). 

Б.  Ми не  здамося, всупереч долі. 

В.  Замість майстерні художника, Тарас опинився на панській кухні  

(П.Федченко). 

Г.  Вибираючи майбутнє, будь обережним… 

 

10. До якого виду належить речення Любімо, Вкраїну, та не сліпо щирим 

серцем, чистою душею ?  

А.  Називне речення. 

Б.  Означено-особове речення. 

В.  Неозначено-особове речення. 

Г.  Узагальнено-особове речення. 

 

11. Укажіть вставне слово, що виражає сумнів.  

А.  По-перше. 

Б.  Кажуть. 

В.  Наприклад. 

Г.  Мабуть. 

 

12. Знайдіть речення, у якому перед сполучником як кома не ставиться 

(розділові знаки пропущено): 

А.  Вдома Семен довго розмірковував як краще побудувати свій виступ на 

зборах (3 журн.). 

Б.  Неволя як той чад задурманила людям голови (Панас Мирний). 

В.  Культ вогню як відомо дійшов до нас із язичницької доби (В.Скуратівський). 

Г.  Досить у народу знищити пам'ятки культури і він уже в другому поколінні 

перестане існувати як самостійна нація (3 журн.).  

Д.  Я квітку не можу зірвать бо їй як людині болить (В. Сосюра). 

 

13. Знайдіть речення, у якому немає звертання (розділові знаки 

пропущено): 

А.  Україно моя мені в світі нічого не треба тільки б голос твій чути і ніжність 

твою берегти (А. Малишко).  

Б.  Не по формі зустрічаєте старших лейтенанте! (О. Коломієць).  

В.  Ти живий я вірю друже не підвладний смерті ти (Г.Донець).  

Г.  Ой летіла зозуленька все вгору та вгору (Нар. творч.).  

Д.  Прощай синє море безкрає просторе (Леся Українка). 

 

 



14. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом, який не 

відокремлюється комами (розділові знаки пропущено): 

А.  Кінський щавель зруділий на сонці куривсь брунатним димом 

(М.Коцюбинський).  

Б.  Понад шосе бовваніли окуті кригою телеграфні стовпи (О.Гончар). 

В.  Гола земля бита крилами вітру безнадійно сіріла під олив'яним небом 

(М.Коцюбинський).  

Г.  Клониться дерево плодом обтяжене (І. Франко).  

Д.  Дике птаство сполохане людьми шугало в небі (І. Цюпа). 

 

15. Знайдіть речення, у якому одиничний дієприслівник не відокрем- 

люється комами (розділові знаки пропущено): 

А.  Художник збирає з підлоги важкі фоліанти і витираючи складаєстопкою на 

стіл (О. Гончар).  

Б.  Мати сина колихала колихаючи співала (Я. Щоголів).  

В.  Ми не гаючись взялись до діла (Ю. Збанацький).  

Г.  Ліс наблизившись перетворився із голубого в зелений (О. Гончар). 

Д.  Маковейчик оглянувшись мало не скрикнув з несподіванки (О. Гончар). 

 

16. Знайдіть речення, у якому перед сполучником як потрібно ставити 

кому (розділовий знак пропущено): 

А.  Київ давно зажив слави як одне з найбільш зелених міст світу (З журн.). 

Б.  Незабаром український дипломат був акредитований в одній із європейських 

держав як посол (3 журн.).  

В.  Коли як вискочать з двору дві собаки! (І. Нечуй-Левицький).  

Г.  Нічого ми так щедро не роздаємо як поради (Ларошфуко).  

Д.  Денис стояв як укопаний (Григорій Тютюнник). 

 

17. Знайдіть речення, у якому вставне слово відсутнє (розділові знаки 

пропущено): 

А.  Немає дітей взагалі а є діти різного віку (В. Бичко). 

Б.  Справді на правому борті шлюпки не було (М. Трублаїні). 

В.  Остапові пощастило однак зачепитись якось за прибережну вербу 

(М.Коцюбинський).  

Г.  Жодну рослину мабуть не оспівали так щедро поети різних  часів і народів як 

троянду (А. Кондратюк).  

Д.  Отже свідомість стала розвиватися разом із розвитком суспільної праці 

(А.Матвієнко). 

 

18. Знайдіть речення зі звертанням (розділові знаки пропущено): 

А.  О не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував (Леся 

Українка).  

Б.  Ось  воно  його  довгождане  щастя  стоїть  перед  ним (М. Стельмах). 

В.  Я до твоїх долонь вертаюсь мамо читати наймудрішу книгу з книг 

(В.Баранов). 

Г.  Де поділась моя чарівниця молода моя муза і горда й смутна? (Леся Українка).  

Д.  Зійшло   у   свідомості   слово   таке   таємниче   неждане (П. Перебийніс). 



19. Знайдіть речення, у якому дієприслівниковий зворот не 

відокремлюється (розділові знаки пропущено): 

А.  Народжуючи геніїв народ віддає їм свої серця душу розум історію і майбутнє 

(М. Кагарлицький).  

Б. . Заглиблюючись у таїну мови ми засвоюємо золоті скарби народного досвіду 

і виховуємо в собі творчу особистість (І. Вихованець). 

В.  Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися стовпом здіймаючись угору (Панас Мирний).  

Г.  Стала стріляти крига на річці набухаючи прибутною водою (О. Гончар). 

Д.  Данило пішов не чуючи ніг (Ю. Яновський). 

 

20. Знайдіть речення з відокремленим додатком (розділові знаки 

пропущено): 

А.  Над полем у високості співали вже жайворонки (О. Гончар).  

Б.  Ягід навколо особливо дикої малини була сила-силенна (О. Донченко).  

В.  Третю добу замість води ми їли сніг (О. Гончар).  

Г.  Іван Мазепа справді героїчна й одна з найзначніших постатей серед усього 

українського гетьманства ( М. Слабошпицький).  

Д.  Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий (Леся Українка). 

 

21. Знайдіть речення, у якому слово нарешті є вставним (розділові 

знаки пропущено): 

А.  Нарешті випав сніг м'який і сліпучо-білий (М. Рильський).  

Б.  Дві години віз витягався на гору й нарешті виїхав на шпиль до двох високих 

могил (А. Кащенко).  

В.  Лівобережний   гетьман   нарешті   порозумівся   з   Петром Дорошенком (М. 

Слабошпицький).  

Г.  Газик рвонувся вперед замолов колесами пішов пішов і нарешті вибрався на 

рівне (О. Гончар).  

Д.  Нарешті його покликали в суд (І. Нечуй-Левицький). 

 

22. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку: 

А.  Зазеленів молодим зелом на луках юний квітень, розсипав навколо райдужні, 

різнобарвні квіти (Ф. Мамчур).  

Б.  Стрільба лежачи нам здавалася нелегкою (О. Гончар).  

В.  Море ніби загортало людину в коштовну оксамитову ковдру, ніжно пестило, 

і ніяк не хотіло випускати зі своїх обіймів (Ю. Збанацький).  

Г.  Цей звичай пройшов віки, став доброю традицією і в наш час 

(В.Скуратівський).  

Д.  Раптом повітря здригнулося і ґрунт заходив під ногами (Ю. Смолич). 

 

23. З'ясуйте, у якому реченні на місці риски потрібно ставити тире: 

А.  І все здається Ярославні / гуде, вертається похід (А. Малишко). 

Б.  Наша ціль / людське щастя і воля... (І. Франко).  

В.  І все поволі зникає / море, скелі, земля (М. Коцюбинський).  

Г.  Творчість народу / невичерпна (А. Матвієнко).  

Д.  День був вітряний / небо де-не-де проглядало блакитними березневими 

вікнами (О. Гончар). 



24.  Продовжіть речення: „У простому неускладненому реченні може 

ставитись лише...”: 

А.  кома;                                           

Б.  двокрапка; 

В.  тире;                                           

Г.  кома й тире. 

 

25.  Продовжіть речення: „У простому реченні на місці пропущеного члена 

(присудка) може ставитись тире, якщо...”: 

А.  немає іншого виходу; 

Б.  кому поставити неможливо; 

В.  підмет стоїть у називному відмінку; 

Г.  цього вимагає інтонація. 

 


