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Контрольна робота 

Картка № 6 

I. Яке з наведених речень є односкладним означено-особовим? 

1. Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор! (І. Франко) 

2. Най пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор! (І. 

Франко) 

3. Погасло літо. Морозець розцвів (Т. Севернюк). 

4. В очах незрячих не було печалі. Чого ж так серце жалем пройняло? (Т. 

Севернюк) 

5. Що тільки дам тобі я на чужині замість веселощів рідного краю? (Леся 

Українка) 

II. Визначте узагальнено-особове односкладне речення. 

1. Спокою мені не треба. Хай часом і важко йти, — лиш знати б, що ждуть 

на тебе, що людям потрібний ти (В. Колодій). 

2. Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися (Народна 

творчість). 

3. Говори, говори, моя мила: твоя мова — співучий струмок (П. Тичина). 

4. Гей, летім у світ орлиним летом. Буйна юність, грай із наших віч! (А. 

Волощак) 

5. Навчи мене праведно жить — не за чинш... (Б. Олійник) 

III. Знайдіть безособове речення, головний член якого виражений особовим 

дієсловом, вжитим у безособовому значенні. 

1. Смерклося (М. Коцюбинський). 

2. На Україні світає (Н. Рибак). 

3. Та не судилось бути нам у парі... (О. Підсуха) 

4. Пахне сосною, пахне м'ятою, житнім хлібом і бджолами (М. Гірник). 

5. Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє (Д. Павличко). 
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IV. Визначте неозначено-особове односкладне речення. 

1. Ти вже йдеш. Дорога в гори. Опадає м'яти лист. Скрипка. Вітер. Осокори. 

Ще повернешся колись? (В. Китайгородська) 

2. Вуглем полотна не білять (Народна творчість). 

3. День і ніч матері в узголів'ях стоять над нашим сумлінням, над мислями й 

долями, над тривогами нашими, нашими болями (Р. Лубківський). 

4. Мовчи. Послухай, як говорять: мовою днів — трави. Мовою років — де-

рева. Мовою віків — гори (Г. Тарасюк). 

5. — Мене били і називали злодієм (Р. Іваничук). 

V. Укажіть, яке з речень є емоційним називним. 

1. Хліб, картопля, соняшник — нічого цього не було б без сонця (3 часо-

пису). 

2. Сонце! Нам у кров хлюпни збудження весни! (П. Тичина) 

3. Яка висока і густа трава! (Ю. Смолич) 

4. Навіщо спогади? Нащо слова? (М. Рильський) 

5. Життя і смерть! І вічний бій між ними, вічний бій (Л. Талалай). 

VI. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

прислівником. 

1. Та більшого дива, ніж слово, на світі нема і нема! (І. Драч) 

2. Мудрішати з роками нам дано (В. Базилевський). 

3. Треба було щось думати (А. Головко). 

4. Навколо було надзвичайно тихо (С. Скляренко). 

5. У хаті потемніло (Панас Мирний). 


