
 1 

Модуль № 6 (2) 

ІV варіант 

1 рівень 
1. Складносурядним є речення: 

А) Порожні гнізда, холодний вітер, пливе рікою останній лист. 

Б) Хто літом жари боїться, той зимою не має чим погріться. 

В) Коли є до чого охота, то кипить в руках робота. 

Г) І тихо, і сумно, і голо, і зірка зійшла на ясне видноколо. 

 

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

пропущено): 

А) Ламалося гілля на деревах і зривалося листя. 

Б) Ще світять ясно зорі й поглядає з неба місяць. 

В) Весела душа моя і світ мені милий. 

Г) Війна скінчилася але в душі вона вирувала. 

 

3. Розділові знаки правильно поставлено в реченні: 

А) Потім човен поплив серед водяних квітів, минаючи села, хутори, а у весняному небі, снувалися 

ніжні хмарки. 

Б) Потім човен поплив серед водяних квітів, минаючи села, хутори, а у весняному небі снувалися 

ніжні хмарки. 

В) Потім човен поплив, серед водяних квітів, минаючи села, хутори, а у весняному небі снувалися 

ніжні хмарки. 

Г) Потім човен поплив, серед водяних квітів, минаючи села, хутори, а у весняному небі, снувалися 

ніжні хмарки. 

 

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

А) Вирішили проїхатись по Дунаю, аби трохи розвіятися. 

Б) На дні ущелини росла осока, так що не можна було прокласти шлях. 

В) Я єсть Народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. 

Г) Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. 

 

5. Складнопідрядним із підрядною порівняльною частиною є речення: 

А) Яблуками пахне у хатинці, коли приходить Спас. 

Б) Тим часом як дівчина співає, у садочок входить парубок. 

В) Червоне сонце палало, ніби хтось підняв на небі прапор. 

Г) Сталося так, що й про Катрю люди згадали. 

 

6. Складнопідрядним із підрядною частиною умови є речення: 

А) Будь завжди самим собою, якщо хочеш людиною бути! 

Б) Як є зв'язок від зірки до землі, так є зв'язок від серця і до серця. 

В) Я вчора бачила ту скелю, де був прикутий Прометей. 

Г) Іронія – це блискавка ума, котра освітить всі глибини смислу. 

 

7. Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії та ступеня є: 

А) Те, що Улянка взяла на себе чужу провину, страшенно вразило Демка (Донченко). 

Б) Залізо й дерево аж співали в діда, поки сила не повиходила з його рук (Стельмах). 

В) Але коли ми підійшли до Лаври, вже ніч була (Костенко). 

Г) Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім’ям не вмре ніколи в спогадах народу (Олесь). 

Ґ) Це було так, наче в її чорно-білий світ увірвався колір (Ульяненко). 

 

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

(розділові знаки пропущено): 

А) Люблю свої обов’язки трудні свій хліб у світі чесно заробляю. 

Б) Повір незнане щось у невідому пору тебе зустріне радісним живи! 
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В) Нарешті діждалися Спаса нехай бурштиняться меди!  

Г) Не вчи плавати щуку щука знає свою науку. 

 

9. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку ( 

розділові знаки пропущено): 

А) Наука не вода в рот не увіллєш! 

Б) Хліб на ноги ставить хліб з ніг валить. 

В) Учись на старість буде як знахідка! 

Г) Учись з молоду пригодиться на старість! 

 

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

розділові знаки пропущено): 

А) Навчитись легко навчити важко. 

Б) Учневі удача учителеві радість. 

В) Мало хотіти треба уміти. 

Г) Завтра буде дощ ластівки літають низько. 

 

11. Правильно оформлено цитату в реченні: 

А) Фразу «від великого до смішного – один крок» часто повторював французькому послу у Варшаві 

Наполеон після втечі з Росії в грудні 1812р. 

Б) Олександр Олесь щиро вболівав за долю української мови 

В землі віки лежала мова 

І врешті вибилась на світ. 

О мово, ночі колискова! 

Прийми мій радісний привіт. 

В) У народнопоетичному стилі звучать рядки І. Малковича: із-за високої стодоли дрібен дощик дрівці 

коле. 

Г) Яскравою образною картиною змальовує І. Андрусяк захід сонця, коли «Сонний дим на землю 

опада, золотих хмарин ламкі околи, сонця кров солом’яно-руда». 

 

12. Правильно оформлено цитату в реченні: 

А) Портретна характеристика сина в поезії Є. Гуцала оригінальна: 

До мене грім у хату залетів. 

Веселий грім з веселими очима, 

з веселими крильми поза плечима 

і з синюватим мерехтінням брів. 

Б) Завжди безкомпромісний сам, Гр. Тютюнник закликав такими бути й інших, бо: «Сердяться слабкі 

душі, сильні – ненавидять або прощають». 

В) «Краще різка відвертість, уважав Гр. Тютюнник, ніж зрадницька мовчанка». 

Г) Живуть століття після смерті Ті, що роблять те, чого «не можна» - пише В. Симоненко. 

 

2 рівень 
13. Установіть відповідність: 

Вид підрядного речення 

1. Означальне 

2. З’ясувальне 

3. Міри і ступеня 

4. Часу 

Приклад 

А) Там втрат не буває, де жертва – здобутий в огні бастіон! 

Б) Діти грядущого віку здійснять, чого ми не здійснили. 

В) Син я народу, що руки до сонця простяг. 

Г) Поки Україна буде, з нею буде і душа моя. 

Д) Чим більш темніло, тим вітер, здавалось, дужчав. 
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14. Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено): 

Схеми речень 

1. А: «П!» 

2. «П, - а. – П». 

3. «П! – а. – П». 

4. «П, – а: - П». 

Приклад 

А) Без будь-якої науки ще можна обійтися зазначав відомий науковець ХІХ ст. І. Срезневський і 

додавав Але без знання рідної мови обійтися не можна. 

Б) Вітчизна – це не хтось і десь наголошує на своїх патріотичних почуттях І. Світличний Я – теж 

Вітчизна. 

В) Мій спосіб жартувати – це казати правду! казав Б. Шоу На світі немає нічого смішнішого. 

Г) Немає нічого радіснішого за перемогу! писав Цицерон. 

Д) Легенда твердить, ніби після зречення Галілей, тупнувши ногою, вигукнув Все ж вона крутиться! 

 

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

Схеми речень 

1. А: «П» а. 

2. «П», - а. 

3. «П, - а. - П». 

4. «П, - а, - п». 

Приклад 

А) Я дуже люблю писав Л. Толстой народну українську мову – звучну, барвисту й таку м’яку.  

Б) І. Муратов убачає сенс життя людини в служінні добру І тільки той прожив немарно, Хто злу ішов 

наперекір. 

В) Свою Україну любіть писав Т. Шевченко Любіть її Во врем’я люте В останню тяжкую минуту За 

неї Господа моліть. 

Г) Наша Батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвигів 

поминається глибокою мовчанкою повчав своїх сучасників український діяч Феофан Прокопович. 

Д) Говорячи про доброчинність, О. Довженко застерігав Сама доброчинність стає пороком, коли 

застосовують її помилково і закликав ніколи не принижувати людину жалістю. 

 

3 рівень 

16. Зробити орфографічно-пунктуаційне оформлення речення: 

Від його ходи на столі заколивався пілс..вічник і тонко задзв..ніли кр..шталеві підвіски. 

Часом у блакитній виш..ні пропл..вала біла хмара або пролітала пташка. 
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Відповіді до тестових завдань (Модуль 6) 

№ варіанта № питання Відповідь 

4 

1 Г 

2 Б 

3 Б 

4 В 

5 В 

6 А 

7 Г 

8 А 

9 А 

10 В 

11 А 

12 А 

13 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-Г 

14 1-Д, 2-Б, 3-В, 4-А 

15 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А 


