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Контрольна робота 

Картка № 5 

I. На які групи поділяються дієслівні односкладні речення? 

1. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, називні. 

2. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові. 

3. Означено-особові, неозначено-особові, інфінітивні. 

4. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, 

називні. 

5. Означено-особові, узагальнено-особові, безособові. 

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

1. Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть (Народна творчість). 

2. О матері, в своїх дітей вдихніть безцінний скарб — любов до Батьківщини 

(Л. Скирда). 

3. Звуть Українкою тебе в нас, вишне, — вишневим сонцем світишся мені 

(В. Василашко). 

4. Прогаяне в дитинстві ніколи не відшкодувати в юності, і тим більше в 

зрілому віці (В. Сухомлинський). 

5. Земля Вітчизни, квітни і живи! (Л. Костенко) 

III. Визначте, у якому безособовому реченні головний член виражений 

безособовим дієсловом. 

1. Гарно тут, безтривожно (О. Гончар). 

2. В хаті стало тихо (М. Коцюбинський). 

3. У хаті все темнішало та темнішало (Марко Вовчок). 

4. Вже ледь світало (Л. Костенко). 

5. Світає світ в терновому галуззі (Л. Костенко). 
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IV. Виберіть безособове речення. 

1. — Ви на диво здібний до мов. Вам би не нігілістом, а лінгвістом бути (М. 

Олійник). 

2. Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим (І. Франко). 

3. Поїхати — однаково, що вмерти (П. Загребельний). 

4. Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо! (Народна творчість) 

5. За здоров'я того, хто любить кого! (Народна творчість) 

V. Знайдіть називне емоційно-оцінне речення. 

1. Був ти. Твій голос. Перший усміх твій. Твій перший крок. Твоє найперше 

слово (О. Підсуха). 

2. У сонця друзі — і трави, й квіти. У вітру — листя (Є. Летюк). 

3. Навколо — тиша (М. Коцюбинський). 

4. В снігу калина біля тину — початок білої картини (В. Бровченко). 

5. Яка земля! Яка велика доля! Які дороги поколінь! (М. Нагнибіда) 

VI. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

1. О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань (О. Олесь). 

2. Як же так убого ви живете, Чом так занепали ви, скажіть, щоб у дні кос-

мічної ракети солов'я не в силі зрозуміть! (М. Рильський) 

3. В житті найвище треба вміти — у серці зберегти вогонь (В. 

Китайгородська). 

4.О земле-мати! В сонячній добі вітаю я пробудження в тобі (Т. Коломієць).  

5. Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра). 


