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Контрольна робота 

Картка № 7 

I. Яка ознака лежить в основі поділу дієслівних односкладних речень на такі 

типи: означено-, неозначено-, узагальнено-особові, безособові? 

1. Засіб вираження головного члена. 

2. Відношення дії до діяча. 

3. Час дієслова. 

4. Спосіб дієслова. 

5. Перехідність/неперехідність дієслова. 

II. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

1. Без чистоти душі і ясності серця віршів не буде (В. Стус). 

2. Треба знову атаку відбити, кинуть серце гаряче у бій... (Г. Донець) 

3. Скучив за степом, скучив за лугом (В. Стус). 

4. Ні за чим не шкодую. Прожив, як умів (О. Підсуха). 

5. Кажуть, що розлука забира любов... (Г. Донець) 

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

відмінюваним дієсловом. 

1. Нікому нас не взяти у ярмо, ніщо не зломить нас, бо ми п'ємо із нашої 

цілющої криниці (В. Колодій). 

2. Журитися не варто (С. Крижанівський). 

3. А людині треба завжди відчувати, що вона комусь потрібна, когось гріє, 

когось ощасливлює. На те вона й людина (Р. Іванченко). 

4. Людина жартує у двох випадках: коли їй весело і коли їй смутно (Л. Кос-

тенко). 

5. Як же бучно, як же втішно всім тулялось на весіллі! (Леся Українка) 

IV. Серед наведених речень знайдіть неозначено-особове. 
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1. Ні, не безсило ждати — назустріч сонцю іти (Р. Братунь). 

2. Бажав би я єдиного в житті: на гонах цих упасти у труді і знов піднятись 

— колосом на ниві (В. Колодій). 

3. Як є за що вмерти, то смерть не страшна... (І. Гнатюк) 

4. Не вивітриться, не загине священний досвід — захищати Батьківщину (В. 

Фольварочний). 

5. Нас чекають, нас знають, нас люблять, нам вірять, нас ждуть (С. Галя-

барда). 

V. Укажіть, яке з речень називне. 

1. Ми зустрілися з тобою після довгої розлуки. Після битви, після бою, після 

щастя, після муки (Л. Дмитерко). 

2. А в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (Марко Вовчок). 

3. У подолян бурякозбирання — другі жнива (М. Подолян). 

4. Тихо. В повітрі — ні руху! (В. Сосюра) 

5. Тиша в саду. Яблука. Сонця плями. І спокій такий на серці, немов пос-

міхнулась мама (Л. Талалай). 

VI. Яке з наведених речень є узагальнено-особовим? 

1. Поганий посуд не б'ється (Народна творчість). 

2. Та серце ж не камінь (М. Івасюк). 

3. Людині властиво помилятися (3 часопису). 

4. Чуже бачить, а свого не помічає (Народна творчість). 

5. Довго сам учись, коли хочеш навчати інших (Г. Сковорода). 


