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ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

                                       

                                              КОНТРОЛЬНА РОБОТА ( В № 1 ) 

  

№ з/п, 

рівень 

складності 
Зміст тесту та варіанти відповідей 

Максимал

ьна  

кількість 

балів 

І рівень 

початковий 

( 0 - 4б) 

1. Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться з апострофом: 

а) пір...їна, Лук...ян, черв...як, мавп...ячий, б...язь; 

б) верф...ю, сузір...я, торф...яний, духм...яний, зв...язківець; 

в) з...єднати, під...язичний, дит...ясла, б...ро, моркв...яний; 

г) Монтеск...є, Руж...є, кур...єр, ф...юзеляж, р...юкзак;  

ґ) ін...єкція, п...єдестал, миш...як, верб...я, об...єкт. 

1. 2. Укажіть, в якому рядку літери Я, Ю, Є позначають два звуки: 

а) клятва, пляма, зілля, стаття, Мар’яна; 

б) цвях, пляшка, згаяти, знання, зв’язок; 

в) дерев’яний, зігнутися, каченя, каміння, клоччя; 

г) колядник, погруддя, подружжя, буття, прибирання; 

ґ) явір, п’єдестал, надвечір’я, яблуко, яма.  

3. Виберіть рядок, в якому всі слова пишуться з буквосполученням ЬО: 

а) син... го, бо...вий, ...го, ра...н; 

б) бул...н, д...готь, л...н, зна...мий; 

в) сер...зний, дз...б, під...м, га...чок; 

г) медал...н, ма...р, Пушкар...в, л...тчик; 

ґ) с...годні, л..х, кол...ровий, пен...к.  

4. Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться з префіксом ПРИ-: 

а) пр…гарний, пр…сісти, пр…звище, пр…їхати; 

б) пр…славний, пр…хороший, пр…рва, пр…шкільний; 

в) пр…подобний, пр…звисько, пр…летіти, пр…брежний; 

г) пр…гнати, пр…мудрий, пр…великий, пр…погано ; 

ґ) пр…трусити, пр…в’язати, пр…думати, пр…гнати. 

5. Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться через дефіс: 

а) давноьо/український, важко/хворий, вище/зазначений, три/поверховий ; 

б) військово/морський, гіркувато/солоний, дво/значний, загально/державний; 

в) синьо/окий, легко/крилий, воєнно/стратегічний, матеріально/технічний; 

г) червоно/зелено/синій, соціал/демократичний, п’ятиповерховий, ново/утворений;  

ґ) історико/культурний, кисло/солодкий, суспільно/політичний, російсько/український. 

6. В якому рядку всі слова пишуться з Ь?  

 а) т…мяний, сім…десят, радіст…, корис..тю, брен…кати; 

 б) донец…кий, чернівец…кий, Гриц…ко, різ…ко, сон…ця; 

 в) багат…ма, кін…чик, міл…йон, ремін…, міт…кі; 

 г) кіл…це, їдал…ня, учител…, доч…ці, Хар…ків; 

 ґ) ручен…ка, джерел…це, Ковал…чук, вуз…ко, лял…ці. 

7. Укажіть рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження на місці пропусків 

пишеться буква И: 

а) б...нт, з...гзаг, с...лует, ц...клон, к...лограм; 

б) ш...фер, ц...стерна, к...парис, к...мано, ф...рма; 

в) в...мпел, г...гант, б...лет, в...траж, реж...м; 

г) ц...клон, ід...лія, т...тан, ф...ніш, Ч...каго ; 

ґ) д...зель, с...мпатія, к...ргиз, ж...лет, ж...рафа. 

8. Укажіть, в  якому рядку допущено орфографічні помилки: 

а) списати, роз’єднати, приїхати, возз’єднання; 

б) система, інструкція, чемпіон, лимон; 

в) ллється, навмання, сіллю, суддя, ; 

г) український, маленький, учительство, козацький; 

ґ) прикрасний, пів’Ялти, тьм’яний, письменик. 

9. Укажіть рядок, в  якому всі слова пишуться з великої літери: 

а) В(в)елика, В(в)ітчизняна, В(в)ійна, П(п)рокурор, О(о)рден С(с)лави ; 

б) П(п)резидент правління, Д(д)унай, Ч(ч)орне море, П(п)олітехнічний К(к)оледж; 

в) С(с)обака С(с)ірко, П(п)алац К(к)ультури, Н(н)іл, Г(г)ромадянська В(в)ійна; 

г) Г(г)етьман Х(х)мельницький, С(с)ело Ж(ж)овтневе, О(о)стрів Я(я)ва, Ф(ф)ранко;  

ґ) Ю(ю)пітер, Д(д)ніпро, К(к)иївська Р(р)усь, Я(я)рослав М(м)удрий. 
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10. Укажіть, в якому рядку допущено помилку при переносі слів: 

а) кукуру-дза, від-діл, стат-тя, се-стра; 

б) ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, хо-джу; 

в) гай-ка, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити; 

г) сіль-ський, полу-м'я, тка-цький, розі-гнати; 

ґ) бур'-ян, морсь-кий, гіс-ть, больо-вий, Т.Г.- Шевченко. 
11. В якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ЙО: 

а) ма...рить, га...вий, с…годні, тр…х; 

б) ра...н, кра...вий, павіл…н, кол…ровий; 

в) медал...н, ма...р, Мурав...в, Пушкар...в; 

г) ма...нез, ма...ріння, Солов...в, л...х; 

ґ) сер…зно, буль…н, Вороб…в, зна…мий.  

12. Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться з подвоєним приголосним: 

а) юн...ат, стат…ей, туман..ість, від...аний; 

б) намаган…я, Іл...я, терт...я, сподіван...я; 

в)століт…я, качен...я, ускладнен...я, воз...'єднан...я; 

г) облич...я, стат...я, вугіл...я, совіст…ю; 

ґ) прикордон…ий, сон…ий, огнен…ий, насін…я. 

13. В якому реченні вжито тире на місці пропущеного члена: 

а) Найбільше добро в кожного народу – це його мова. 

б) Хочеш, щоб тобі не заздрили, - не хвалися. 

в) Слово – не стріла, а ранить глибоко. 

г) Жить – це значить жить чуттям мільйонних сил. 

ґ) Сталь гартується у вогні, а людина – в труді. 

14. Виберіть речення з відокремленим зворотом, що має значення пояснення: 

а) Потім (скульптор) узяв стек – звичайну дерев’яну лопату – і кількома рухами обтесав 

боки глиняної балабухи.  

б) ... Природа завжди права, вона не помиляється, а помилки всі від нас, від людей. 

в) Темна ніч, напоєна степовими пахощами, пропливала над Асканією. 

г) Пройшла гроза – і знову літня проза: парує степ, і оживає ліс. 

ґ) З ранньої весни Стратонівна частенько сюди навідувалася: виполоти бур’ян на могилі, 

полити квіти.   

15. Знайдіть речення, структура якого ускладнена вставним словом: 

а) Ти явилась мені - і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. 

б) І вже коли ти похитнувсь у слові, вважай, що похитнувся у собі. 

в) Ну, що ж, було, спливло й нема. 

г) Як море, в долині хвилюється хліб, налитий снагою землі, - здається, по ньому 

проплисти могли б великі морські кораблі. 

ґ) Отже, збираємося й швидко їдемо до лісу. 

16. Відокремлена прикладка є в реченні ( розділові знаки пропущено ): 

а) Потяг летів повний людського гаму. 

б)Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав. 

в)Максим Рильський виявив себе і як лірик та перекладач і як критик науковець та редактор. 

г)Мова йде про Шевченка як художника. 

ґ) Та друг мій Андрій ще не навчився реагувати на неправду.  
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Всього:4б 

ІІ рівень 

середній 

( 5 – 6б) 

Перепишіть текст і виконайте завдання 

(1) Веселка, виграваючи розмаїттям кольорів, завжди викликала радість і захоплення в 

усіх народів. (2) Її називали дугою, аркою та обожнювали, як сонце, і (З,з)емлю, і трави. (3) 

Древні (І,і)ндійці вважали райдугу величним луком (Б,б)ога Індри, за допомогою якого він 

пускав стріли, уражаючи злих демонів що ховалися в чорні хмари. (4) За давнім повір’ям, 

ця дуга піднімає вгору воду з озер, а потім повертає її у вигляді дощу. (5) Українці вірили: 

райдуга – це труба, що сягає одним кінцем неба, а інший опускає в криницю, з якої п’є 

(Б,б)огородиця. 

1. З великої літери в тексті треба писати слово 

А) (З,з)емлю 

Б) (Б,б)огородиця 

В) (І,і)ндійці 

Г) (Б,б)ога 

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А) першому 

Б) другому 

В) третьому 

Г) п’ятому 

3. Вставним словосполученням ускладнено речення 

А) першому 

Б) другому 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5б  

 

 

 

 0,5б  

 

 

0,5б  

 



В) третьому 

Г) четверте 

4. Яке речення ускладнене однорідними додатками 

А) друге 

Б) третє 

В) четверте 

Г) п’яте 
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Всього: 2б 

ІІІ рівень 

достатній 

( 7 – 9 б) 

 

 

 

 

 

 

 

Перепишіть речення, розставивши розділові знаки в реченнях відповідно до 

пунктуаційних норм сучасної української літературної мови 

1. Серед них є постаті непересічні але зрозумілі Святослав Богун Наливайко Стус 

Чорновіл а є загадково роздвоєні Богдан Хмельницький Гоголь і Хвильовий.  

2. Леся навчала Нестора французької та любові до України а він її грузинської та 

любові до Грузії. 

3. Багато українських міст славляться своїми театрами а саме Київ і Одеса Львів і 

Харків. 
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Всього: 3б 

 

ІV рівень 

високий 

( 10 – 12 б ) 

 

 

 

 

 

 

Складіть речення за поданими схемами 

1. «П», - а. 

2. «П, - а, - п». 

3. «П, - а: - П!» 

1б 

1б 

 1б 

  Всього: 3б 

                            Загальна кількість: 12 балів 

Підпис викладача ______________ 

”____” _________________ 201_ р.  


