
Контрольна робота з української мови для 11 класу 

Публіцистичний стиль.  

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови  

1. Визначити основні жанри публіцистичного стилю 

а)  вірш, оповідання, роман, есе,            б) нарис, замітка, репортаж, інтерв’ю,  

в) промова, проповідь, молитва, гімн,    г) оголошення, акт, заява, резюме. 

2. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова «меценат» 

а) фахівець з механіки,     

б) той, хто займається мисливством, 

в) багатий покровитель наук та мистецтв, 

г) представник Папи Римського при уряді якої-небудь держави.  

3. У якому рядку допущено помилку на орфограму «Вживання великої 

літери» 

а) Софійський собор, Велика Ведмедиця,  

б) газета «Нова Доба», Китайська Народна Республіка, 

в) Андріївська церква, курорти Закарпаття, 

г) проспект Перемоги, депутати Київської міськради. 

4. У якому рядку похідні прикметники від поданих іменників потрібно 

писати із суфіксом –ськ- 

а) гайдамаки. Прага, Житомир, киргизи, ткач, 

б) Рига, Великі Луки, Вінниця, Воронеж, 

в) товариш, Золотоноша, Орлеан, Іртиш, 

г) Ямпіль, козак, Черемош, Овруч. 

5. Виберіть рядок, у якому фразеологізми є антонімами 

а) нестися високо – ні в тин ні в ворота, 

б) ляпати язиком – дати ляпаса, 

в) піймати облизня – кидати слова на вітер, 

г) жити на широку ногу – перебиватися з хліба на квас. 

6. Зазначте рядок, у якому допущено помилку в правописі особових 

закінчень дієслів 

а) борешся, прагнемо, зичиш, вриваєшся, озиваємось, 

б) взуватимешся, верещиш, відпросимо, принесемо, ллєш, 

в) сидимо, покладемо, зловиш, кроєте, відновлюїмо,  

г) поїдемо, виростеш, вкриємо, сидиш. 

7. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів 

а) безвісти, начебто, часто-густо, сказав-бо, 



б) щохвилини, вагон-ресторан, де-не-де, тільки-но, 

в) день у день, спідлоба, лікар-стоматолог, казна-що,   

г) півколо, електромобіль, денебудь, полин-трава. 

8. Знайдіть рядок, у якому подано правильні форми ступенів порівняння 

прикметників 

а) найгучніший, найтемніший, найбілявіший, більш довгий, 

б) найбільш рідний, найтонший, найглухіший, більш вужчий,  

в) дешевший, щонайприємніший, якнайближчий, самий добрий,  

г) більш близький, чорніший, найсмачніший, найбільш талановитий. 

      9. Знайдіть форму давального відмінка числівника дев’яносто 

      а) дев’яносто (курчат);                     

      б) дев’яноста (курчат);  

      в) дев’яноста (курчатами);             

       г) дев’яноста (курчатам). 

       10. Через дефіс пишуться усі слова в рядку 

        а) по/простому, віч/на/віч, хтозна/коли, хліб/сіль, 

        б) по/друге, ледве/ледве, на/гора, тишком/нишком,  

        в) на/жаль, по/латині, більш/менш, казна/де,  

        г) будь/коли, по/перше, де/не/де, на/добраніч. 

    Прочитайте речення, виконайте завдання до нього. 

      Згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк(1), а внизу з-під(2) 

кожного куща виповзав туман, і(3) від того(4) міцніше(5) запахло 

березовим дьогтем. 

11. Визначити, якою частиною мови виступає позначене цифрою слово  

          а) прислівник,    б)займенник,      в)прийменник,         г) іменник,      

д)прикметник,     е) дієслово,      є) сполучник. 

    12.Вкажіть неправильне твердження 

       а) у поданому реченні є три прислівники, 

       б) у реченні наявні дієслова доконаного і недоконаного виду, 

       в) це складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, 

       г) у реченні є прислівник у формі вищого ступеню порівняння. 

  

 



  

 


