
                         Контрольна робота  

                    з української мови (9 клас) 

1.Безсполучниковим складним є речення 

  А. Ріка спокійно відходила вдаль, і була в ній тиха задушевність і сторожка   

жура. 

  Б. Я дивлюся в вічі - і скорботи листя опада на дно душі. 

  В. Несуть пани осавули козацькую збрую: литий панцир порубаний, шаблю 

золотую. 

  Г. Сонце встало - скрізь на небі чисто, де-не-де хмарка гуляла на волі, тихо в 

діброві - тільки ледве листом щось промовляє висока тополя… 

2.Безсполучниковим складним з однорідними простими реченнями є речення 

  А. Сирота Ярема, сирота убогий: ні сестри , ні брата, нікого нема. 

  Б. Опеньки з’явилися - літо скінчилося. 

  В. Учора се була казка - сьогодні дійсність. 

  Г. Вірю: з каменю б’є джерело. 

3.Безсполучниковим складним з неоднорідними простими реченнями є 

речення 

  А. Дощ поступово затихає; навколо світлішає. 

  Б. Літа орел, літа сизий попід небесами, гуля Максим, гуля батько степами, 

лісами. 

  В. Вам страшно - геть ідіть з дороги. 

  Г. Життя прожити - не поле перейти. 

4.Складається із чотирьох простих речень безсполучникове складне речення  

  А. Сіється, сіється сніг скрізь на безмежжі доріг, вітер заводить в гаю пісню 

журливу свою. 

  Б. Ходять хмари, ходять хвилі на північнім небосхилі, чорні хмари непрозорі 

затулили ясні зорі; все заснуло в сірій млі; ніч царює на землі. 



  В. Повечорів мій день, туман поле ясне укриває , я дивлюся, хвилюючись 

навколо, - мені треба поспішати. 

  Г. Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи лютий, море замерзло на 

сотню метрів, на морі розходилися хвилі, на обрії вони були чорними з білими 

гривами, добігали до берега навпроти вітру, вітер збивав з них білі шапки. 

5.Необхідно поставити кому між частинами безсполучникового складного 

речення 

  А. Горобця боятися проса не сіяти. 

  Б. Мені здається час уже не йде спинився і завмер. 

  В. Виглядай мене в віконечко незабаром я прийду. 

  Г. Попрощалось ясне сонце з чорною землею виступає круглий місяць з 

сестрою зорею. 

6.Необхідно поставити тире в безсполучниковому складному реченні 

  А. Настало літо настали й жнива. 

  Б. Дивіться хмари вже в огні. 

  В. Доглядатимеш сад матимеш плоди. 

  Г. Я додам вам раду щиру і при щасті майте міру. 

7.Необхідно поставити двокрапку в безсполучниковому складному реченні 

  А. В журбі я сонцю не радію в сльозах не бачу я весни. 

  Б. Щедро даєш щедро повернуть. 

  В. Я знаю моя Україна воскресне на поклик добра. 

  Г. Вивчив слово знайдеш дорогу. 

8 – 9.Прочитайте текст . Випишіть спочатку  речення, у яких потрібно ставити 

тире, а потім речення з двокрапкою. Варіантів відповідей може бути декілька 

  (1)На Десні краса. (2)Лози висип кручі ліс все блищить і сяє на сонці. 

(3)Стрибаю я з кручі в пісок до Десни миюся п’ю воду.(4)Вбігаю в ліс гриби.(5)В 

озері воду скаламучу риба.(6)Після косовиці починаємо гребти сіно гуртом і 

потроху міняється світ наш чарівний.(7)Батько дід і дядько стають чомусь 



мовчазними і збентеженими якась підозра з’являється в очах вони починають 

ділити копиці.( За О.Довженком) 

10.Визначте речення, якого стосується подана синтаксична характеристика 

  Складне безсполучникове речення, складається з двох простих, що виражають 

причино-наслідковий зв’язок. 

  А. Климко розворушив палицею багаття – з нього викотилося дві чорні, як 

вугілля, картоплини. 

  Б. Одразу ж за вибалком на пагорбі починалося якесь містечко: чепурні, 

вистелені бруківкою вулиці, білі будиночки в невеличких пожовклих садках, 

далі – грибок водокачки, клубчасті дими понад нею; тоненько, коротко свиснув 

паровоз – «кукушка»… 

  В. Над яром стояла чорна ніч, тільки багаття на березі осявало траву й пісок 

червоною загравою. 

  Г. Богдан зайшов, мати встала з лави й незвично клопітливою ходою подалася 

геть. 

11-12.Напишіть твір – мініатюру на тему:»Чи здатна книга змінити життя 

людини», використовуючи складні безсполучникові речення 

   


