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Модуль № 6 (2) 

І варіант 

1 рівень 
1. Складносурядним є речення: 

А) Хто хоче багато знати, тому треба мало спати. 

Б) Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 

В) Без діла жить – тільки небо коптить. 

Г) Де не посій, там і вродиться. 

 

2. Між частинами складносурядного речення не треба ставити коми в рядку (розділові знаки 

пропущено): 

А) Жаріють-зріють у гаю суниці і ягід немов роси. 

Б) За вікном гомонить весна і зоря не засне до світання. 

В) Квітує сад під райдужним віконцем і пахощі розлиті на півсвіту. 

Г) Нам Іване поле засівати і повертати слово до землі. 

 

3. Розділові знаки правильно поставлено в реченні: 

А) Хвиля хвилю жене з нікуди в нікуди, і мов хвилі збігають в долини сади. 

Б) Хвиля хвилю жене з нікуди в нікуди і, мов хвилі, збігають в долини сади. 

В) Хвиля хвилю жене з нікуди в нікуди, і, мов хвилі, збігають в долини сади. 

Г) Хвиля хвилю жене з нікуди в нікуди - і мов хвилі, збігають в долини сади. 

 

4. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні: 

А) Щоб зробити досконалими громадян, їх мають виховувати філософи. 

Б) Якщо ви любите пісні, запрошуйте у гості птаство. 

В) Хоч яка відділяє нас даль, радість та ж і та сама печаль. 

Г) Птах, який співав у верховітті, вмовк. 

 

5. Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії, міри і ступеня є речення: 

А) Як без діла сидіти, то можна одубіти. 

Б) Доки сонце зійде, роса очі виїсть. 

В) Кричить, що аж у вухах лящить. 

Г) Яке посієш, таке і пожнеш. 

 

6. Складнопідрядним із підрядною частиною мети є речення: 

А) тільки тим дана перемога, хто й у болях сміятися міг! 

Б) Посилай мене, часе, на високе літання, щоб сягнуть на висоти Людської Душі. 

В) Гордись, що в найтяжчу пору надію в серці мав. 

Г) Будемо радіти ми з тобою,щоб не в’янув щастя первоцвіт. 

 

7. Підрядна з’ясувальна частина є в реченні: 

А) Це березняк, що побратався з полохливою осичиною (Стельмах). 

Б) Співи, галас, вигуки злилися в суцільний гамір, наче ревіла якась дивна потвора (Пільгук). 

В) Як іноді важливо буває, щоб хтось виділив у людині щось гарне та й іншим, менш видющим, 

підказав (Стельмах). 

Г) Любов – пісня небесних духів, яка бринить лише раз в людському серці (Олесь). 

Ґ) Прокинувся, коли вже червоною габою зайнялося крайнебо (Пільгук). 

 

8. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено): 

А) Правда як олія вона скрізь наверх спливає. 

Б)  Обізвався грибом лізь у кошик. 

В) Все минеться одна правда лишиться. 

Г) Добре роби добре й буде! 
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9. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку ( 

розділові знаки пропущено): 

А) Зворушлива картина назустріч син мені біжить у хмарах по коліна. 

Б) У погожі дні така блакить земля од ніжності тремтить. 

В) Чую білі пісні лебедині над озерами пізніми гаснуть. 

Г) Осінні дощі безконечні і сірі птахи відлетіли в далекі краї. 

 

10. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку ( 

розділові знаки пропущено): 

А) Висихають краплини на склі тоне сад у вечірнім серпанку. 

Б) Синім дзьобиком ранок визбирує зорі сизий вітер знімає росу з полинів. 

В) Я твердо знаю без розп’яття безсмертя на землі нема. 

Г) Життя прожито друзів не нажито. 

 

11. Правильно оформлено цитату в реченні: 

А) Про тих, хто не склав духовної зброї ніколи і ні за яких обставин, хто не втратив віри, Василь Стус 

писав: 

«…ми ще повернемось, 

Обов’язково повернемось, 

бодай – ногами вперед, 

але: не мертві, 

але: не переможені, 

але: безсмертні». 

Б) Тривожне: «бути чи не бути?» - страшно над планетою висить. 

В) І важче, важче повторяти, що вічно будуть син і мати: «І будуть люди на землі». 

Г) «Поет розуміє все незбагненне», - писав Г. Лорка. 

 

12. Правильно оформлено цитату в реченні: 

А) 

«А пісня – це душа. З усіх потреб потреба. 

Лиш пісня в серці ширить межі неба. 

На крилах сонце сяйво їй лиша. 

Чим глибша пісня, тим ясніш душа» -  

захоплено писав І. Драч про українську пісню. 

Б) Оті дурні, обурювався Остап Вишня, що кричать «націоналіст!», не розуміють і ніколи не 

зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу. 

В) Даючи право кожній мові на існування, Г. Лаубе писав; Що «Нападати на мову народу – це означає 

нападати на його серце». 

Г) аналізуючи історичний зв'язок «мова – нація», Л. Костенко зауважує: «Нації вмирають не від 

інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». 

 

2 рівень 

13. Установіть відповідність: 

Вид підрядного речення 

1. Означальне 

2. З’ясувальне 

3.Наслідку 

4. Часу 

Приклад 

А) Адже матінка недурно казали, що світ не без добрих людей. 

Б) Було так тихо, що навіть шелест листя на ясені здавався великим шумом. 

В) Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. 

Г) На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу. 

Д) Англія – перша неслов’янська країна, де з’явилися переклади українських дум. 
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14. Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено): 

Схеми речень 

1. А: «П!» - а. 

2. А: «П!» 

3. «П, - а, - п». 

4. «П», - а. 

Приклад 

А) Не вірили, сміялися, глумилися Ото придумав: серед степу – гай! 

Б) Кажу не забуду ніколи! вітер шумить: не клянись. 

В) Тільки любов – захист од тиранів, зірницею спалахнуло в Платоновій голові. 

Г) А він в останнє мовив Мила! й на квіти глянув край стола. 

Д) Ні, не клич мене, весно казала я їй не чаруй і не ваб надаремне. 

 

15. Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено): 

Схеми речень 

1. «П, - а, - п». 

2. «П», - а. 

3. «П, - а. - П». 

4. «П! – а: - П». 

Приклад 

А) Істинно живемо не хлібом єдиним! пише Б. Олійник і зауважує Істинно так… коли маємо хліб на 

столі. 

Б) Перебуваючи в нестерпних умовах у таборах В. Стус писав Мені здалося – я живу завжди. 

В) Люблять батьківщину не за те що вона велика а за те що своя зауважував французький мислитель 

Сенека. 

Г) Дивуєшся дорогоцінності мови нашої писав М. Гоголь про українську мову У ній що не звук – то 

подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. 

Д) Багато хто схильний іронічно зауважує відомий російський сатирик М. Салтиков-Щедрін плутати 

два поняття: «вітчизна» і «ваше превосходительство». 

 

3 рівень 

16. Зробити орфографічно-пунктуаційне оформлення речення: 

Давши пару голуб..нят що їх прохав (К, к) ирилівський дяк маляр проваджаючи хлопця аж за ворота 

наказував (Г, г) ляди/ж Тарасе вже довідався як і звать я/ж уже не/буду когось шукати на тебе буду 

дожидати.  
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 6) 
 

№ варіанта № питання Відповідь 

1 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 В 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 Г 

10 Г 

11 Г 

12 Г 

13 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В 

14 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-В 

15 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А 

 

 

 


