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Контрольна робота 

Картка № 8 

I. У якому рядку правильно названо засоби вираження головного члена в 

безособових реченнях? 

1. Прислівники, безособові дієслова; форми на -но, -го, особові дієслова. 

2. Прислівники; безособові дієслова; предикативи типу можна, треба і под.; 

заперечне слово нема (немає), дієслівні форми на -но, -то; особові дієслова, 

вжиті в безособовому значенні інфінітива. 

3. Дієслівні форми на -но, -то; прислівники; заперечне предикативне слово 

нема (немає). 

4. Присудкові слова типу жаль, біда тощо; слова типу можна, треба; форми 

на -но, -то. 

5. Присудкові форми на -но, -то; заперечна дієслівна форма не було, не буде, 

інфінітиви. 

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення. 

1. Отак і вам зробити, друзі, треба, — сказав тоді схвильований Тарас, — 

землі і волі не чекайте з неба, ніхто її не виборе для вас... (Г. Донець) 

2. Найважче виривать бур'ян. Не вирвеш — захаращить лан (А. Кацнельсон). 

3. І хто б не трапивсь на обійстя — своя людина чи чужа, та їй ніколи в руки 

вістрям не подадуть у нас ножа (Є. Летюк). 

4. І не чекай подяки й слави... Життя пройшовши чесну путь, щасливий 

будеш ти, що справи, тобою здійснені, живуть (К. Дрок). 

5. Веселись, моя земле, і сійся, голубій, мов шовковий бузок (О. Зайвий). 

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражений 

відмінюваним дієсловом та інфінітивом. 

1. Нам, брате, треба ще рости й рости (В. Бровченко). 

2. Іще так мало зроблено, що просто аж не віриться. Ще полечко не зоране. 

Ще житечко не сіється (Г. Гуска). 

3. Треба ж вірити в думи дівочі (В. Швець). 
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4. Плакать хочеться мені, немов ображеній дитині (В. Сосюра).  

5. І слів нема. І туга через край (Л. Костенко). 

IV. Серед наведених речень знайдіть безособове, в якому головний член 

виражений інфінітивом. 

1. Не гріх при смерті врага обняти, та блазнювати на тризнах — грішно (Т. 

Севернюк). 

2. Щастя — не знати спокою, в далі йдучи невідомі (О. Підсуха). 

3. Кому до порога вертатися, кому від'їжджати у світ (Л. Талапай). 

4. Добре, мамо, що ви навчили чесно в очі дивитись людям (В. Колодій). 

5. Гей ви, козаченьки, — спомин з м'яти-рути, научіть минулу славу повер-

нути (В. Крищенко). 

V. Яке з наведених речень є односкладним узагальнено-особовим? 

1. — Цей край називають Україною не лише французи, Ваша величність, а й 

самі українці (Р. Іваничук). 

2. Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, другого не гудь (Народна 

творчість). 

3. Можна дурити і залишатися водночас боягузом (Р. Іваничук). 

4. Він і мертвий з шибениці зірветься (Народна творчість). 

5. Чому голуби ніколи не сідають на дерево? (З часопису) 

VI. Серед наведених речень знайдіть односкладне означено-особове. 

1. Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко). 

2. Вчена людина завжди має багатство у собі самому (3 часопису). 

3. З поганої трави доброго сіна не виходить (Народна творчість). 

4. Майстрами не народжуються (Народна творчість). 

5. Знань за плечима не носити (Народна творчість). 

 


