Контрольна робота 10 клас
Українська мова
Тести
1. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А) провітрімо
Б) давай накреслимо
В)скажімте
Г) пофарбуємо
2. Слово ЯК є часткою в рядку
А) Ніхто не здогадувався, як цей лист потрапив до адресата.
Б) Як не крути, а правди ніде діти.
В) Як швидко минає час!
Г) Лис не знав, як йому викрутитися.
3. Усі прийменники вжито правильно в рядку
А) у його присутності, за умови збереження, пізнати по очах
Б) чемпіон по боксу, підручник з фізики, по списку
В) інженер по фаху, з власного досвіду, при зачинених дверях
Г) зошит по математиці, при посередництві колег, на знак згоди
4. Дієслово теперішнього часу є в реченні
А) Німувала насічена рубцями-переметами дорога.
Б) Синюваті тіні змінювалися оранжевими смугами світла.
В) Коло багаття лежала купа прим’ятого картоплиння, змішаного з опалим
листям.
Г) Сніг, зрушений вітром, перекочується з тротуару на тротуар.
5. Помилку в написанні прийменників допущено в рядку
А) з-заду, підкінець, з метою
Б) назустріч, спочатку, впоперек
В) з-під, на чолі, згідно з
Г) з-посеред, окрім, в наслідок
6. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово)
Рідна земля стає безкінечно (1) дорогою, (2) коли радість буття зливається з
почуттям обов’язку (3) перед людьми, які (4) цю красу відстояли.
А) прикметник
Б) займенник
В) прислівник
Г) прийменник
Д) сполучник
7. Дієприкметник пишеться з НЕ окремо в реченні
А) Падає лист на чорну стерню, на снопи, з-під яких півмісяцями проростає (не) сіяне
жито.
Б) Причаїлись гори, заворожені красою (не) бачених степів.
В) (Не) политі квіти швидко зів’яли.
Г) Жайворонки робили свій перший засів на ще (не) зораних плугом нивах.
8. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А) Вибач мені за/те, що була неввічлива.
Б) Не те б заспівали, як/би знали.
В) Треба встигнути, що/б там не було.

Г) Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.
9. Наведіть три приклади вигуків, які пишуться через дефіс.
10. Складіть міркування на одну з тем:
Як можна протидіяти зраді?
До кого приходить успіх у житті?
Чи варто коритися долі?

