
Контрольна робота з української мови для 5 класу 

Відомості із синтаксису і пунктуації 

1. Вкажіть спонукальне речення 

а) Весело зазеленіли листочки на березах.      б) Де ви взяли ці квіти? 

 в) Приглядайся до людей, цікався ними.        г) Бабуся чомусь посмутніла.  

2. Знайдіть речення з означенням 

 а) Василько вдивляється в темряву.   б) Хлопець метнувся до деревця. 

 в) Замовкло стоголосе поле.                г) Дядько дивиться на дорогу. 

3. Знайдіть речення з додатком 

а) Павлик тепло одягнувся.                б) Дівчина таємничо зашепотіла. 

в) Ми прислухаємось до річки.          г) Недалеко тріснула крига. 

4. Знайдіть речення з обставиною 

а) Гомонить душа лісу.                       б) Прокинувся буйний ліс. 

в) Цілує сонечко листки.                    г) Улянка пішла навпростець. 

5. Вкажіть речення з однорідними підметами 

а) Дівчинка несла книжки і зошити.      б) Дощ січе воду, камінь. 

      в) Пахнуть гіацинти, нарциси, бузок.    г) Голуб рвучко смикав головою. 

     6. Вкажіть речення з однорідними присудками 

а) Буря реве й стогне на різні голоси.        б) У воді пливла солома й трісочки. 

в)  Хлопчики починають од щастя кричати.  г) Толя хотів бігти назад. 

7. Знайдіть речення з узагальнюючим словом 

а) Всюди було рівно, біло.     

     б)  Прокидалось усе та цвіло навкруги. 

в) Хлопчик забуває все: і темряву, і грозу, і мокрий одяг.   

г) Всі розступилися на крик. 

8. Вкажіть речення зі звертанням 

а) Найбільше Федькові діставалося за Толю.    

б) Восени дослухайтесь до шуму смерек. 

в) Сину мій, життя не проходить безхмарно. 

     г) Кажуть, навчання починають з абетки. 



      9. Знайдіть речення зі вставним словом 

  а) Кажуть, лебеді щось забирають з рідної землі. 

  б) Про нього люди різне кажуть. 

  в) Все на землі прагне сонця, спокою, радості. 

  г) Мамо, іде вже зима. 

10. Знайдіть складне речення 

а) Сонце сховалося за темні хмари.     

     б)  Дзеленчали дзвоники у школах, радісно горіли ліхтарі. 

      в) Коні звернули з дороги і побігли праворуч. 

      г) Василько підвівся, побіг до саней. 

     11. Знайдіть речення з прямою мовою 

  а) Я подумав, що то пронеслась ворона. 

  б) Усе добре переймай, а зла – уникай. 

  в)  Згадую: так я в дитинстві любив босий вибігти із хати. 

  г) Завбачливі господарі нагадували: «Восени будь щедрим, а взимку - 

ощадливим». 

12. Установити відповідність між виділеним словом і членом речення 

1 Сонце сипнуло промінням, теплом. А означення 

2 Толя часто подивляється на Федька Б підмет 

3 Робота йшла злагоджено.  В додаток 

4 Курликання журавлів поволі стихає. Г присудок 

5 На землю опустилася темна ніч. Д обставина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


