
Контрольне списування

Спиши текст, вставляючи пропущені букви й розкриваючи дужки. 
Розстав, де потрібно, розділові знаки.

Зійди у травні на (Т,т)арасову гору. І тебе зачаруют.. співом 
СОЛОВ..Ї. Бо солов..ї тут особливі. У ц..ому єдиному міс..ці в 
(У,у)країні живе двана(дц,ц)ят.. видів солов.лв. Усе це пта(ств,св)о 
сюди ніби зл(е,и)тілося в гості до (Т,т)араса (Ш,ш)евченка. 
Наспівати йому, (з,с)вес(е,и)лити його, а також у в(е,и)сняному 
ро(з,с)вої ро(з,с)стелитися у різнотрав..ї серед крап(е,и)линок 
вранішн..ої роси.

Як тільки (з,с)паде надвечір..я, солов.л тут змагаю(ц,тьс)я своїм 
хистом. І кожен з них витинає свої неповторні колін..ця, виводит.. 
свої чарівні співанки.

З кожного гаю лине своя полум..яна піс..ня. І звучит.. над 
(Т,т)арасовою горою багатоголосий св...ятковий хор. І слухає цю 
бе(з,с)смертну хвалу (К,к)обзареві (Д,д)ніпро. Слухає 
(У,у)країнс..ке широке поле і вся (У,у)країна. І тоді не ш(е,и)лесне 
над річ..кою навіт.. галу(з,зз)я.

(12 балів)



Тестові завдання

1. Вибери рядок, у якому в усіх словах однакова кількість звуків і букв 
А пенал, маєток, кущі, переїзд
Б портрет, яблуня, дощик, Юлія 
В дощить, щавель, їдальня, люди
2. Вибери рядок, у якому правильно зазначено будову слова довіку
А префікс, корінь, суфікс, закінчення 
Б префікс, корінь, закінчення 
В префікс, корінь, суфікс
3. Вибери рядок, у якому всі слова є спільнокореневими
А мудра, мудрість, мудро, мудрувати 
Б хлопчик, хлопчикові, хлопчики, хлопчика 
В сова, совеня, совок, совиний
4. Вибери рядок, у якому прізвища українських поетів записано в 

алфавітному порядку.
А Тичина П., Забіла Н., Костецький А., Лепкий Б.
Б Забіла Н., Лепкий Б., Тичина П., Костецький А.
В Забіла Н., Костецький А., Лепкий Б., Тичина П.
5. Познач, у якому рядку всі слова - числівники.
А сьомий, тиждень, доба 
Б сорок, п’ятнадцятий, двоє 
В три, трійка, п’ятірка
6. Познач рядок, у якому в усіх іменниках у давальному і місцевому 

відмінках відбудеться чергування приголосних
А книгарня, полиця, решта 
Б крига, стріха, стрічка 
В сіль, радість, піч
7. Вибери рядок, у якому на місці пропуску слід писати -е-(-є-)
А стриба.ш, літа.те, мандру.мо
Б біж.те, скаж.мо, пал.те 
В мисл.те, їд.ш, напиш.ш
8. Визнач речення, у якому є однорідні присудки.
А Вулиці й садки наповнилися пташиним щебетом.
Б Ось іде весна степами, перелогами, ярами.
В Насунули чорні хмари й оповили небо.

(8 балів)


