
Контрольна робота 

Прислівник 

Варіант 2 

Пишіть дуже каліграфічно!!! Фотографуйте чітко!!! 

1.   Прислівник відповідає на питання: 

А  який? чий? 

Б  що роблячи? що зробивши? 

В  як? наскільки? навіщо? 

 

2. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ 

А І ось тихо розгортаються кущі. 

Б Десь бриніла притишена пісня. 

В Було нам добре, і було нам зле. 

Г Обабіч шляху зеленіє озимина. 

Д Навкруги царювала безкінечна тиша. 

 

3 . Встановіть відповідність між реченням з прислівником та синтаксичною роллю, яку він 

виконує в реченні 

    1. обставина                                                    А Гості замовили каву по – турецьки. 

    2. присудок                                                     Б Опівночі айстри в саду розцвіли. 

    3. означення                                                    В. Марусі на серці сумно. 

 

4. Позначте рядок, в якому від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння 

А вузько, навмисне, вбік, дорого 

Б гарно, багато, зопалу, холодно 

Б тихо, наспіх, тут, ледве 

В, голосно, вузько, утричі, якісно 

Г глибоко, швидко, далеко, гучно 



 

5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку 

А часто — частіше 

Б тихо — тихіше 

В близько — близькіше 

Г дорого — дорожче 

Д яскраво — яскравіше 

6. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку: 

А безладно..о, невблаган..о, незграбн..о; 

Б гуман..о, невпин..о, туман..о, 

В відмін..о, живописн..о таємн..о. 

Г доречн..о, старан..о, віддан..о 

 

7. Усі прислівники місця в рядку: 

         А зухвало, зліва, назустріч, карколомно 

         Б  мізерно, ліворуч, наприкінці, туманно 

         В  ліворуч, внизу, здалеку, поблизу. 

 

 

8. Знайди правильно записані прислівники   з – не  в реченнях 

 А  Мені не важко буде допомогти тобі з математикою. 

  

 Б.   Я неодмінно дочекаюся тебе після уроків 

  

В    В'юн лежить не порушно на дні річки. 

  

 Г   Олесь не охайно намалював малюнок . 

 

9. Випишіть лише прислівники (ставте питання до кожного слова, щоб не помилитися) 

З року в рік, старанний,  опівночі, деякий, старанно, дочиста, вночі, казна-хто, завжди, без 

угаву, будь - який, зліва, колишнє, ніде, ніщо, навмання.  

10.  Випишіть тільки ті сполуки, які містять прислівники. Запишіть їх правильно. 

Працювати у/день,  знаходити в \купі піску , подарував у \ день народження,  брати на себе 

за/багато, навчитися за/багато років,  зростати в \ купі,  повторювати вірш в/голос; 

 



заслухатися в/голос Олени, побачитися в / перше; постукати в / перше вікно. 

 

 

11. Перепишіть прислівники, знімаючи риски 

Коли/не/коли , по/дитячому, казна/де, по/батьківськи,  куди /небудь, як/найкраще, в/двічі, 

в/зимку, хтозна/куди,   як/не/як,  в/основному, по/друге,  до/речі, без/кінця/краю,  близько/таки, 

день/у/день, на/зло, кінець/кінцем, в\право, з діда - прадіда. 

12. Утворіть ступені порівняння прислівників  

 вузько - _____________________ 

 погано- _______________________ 

  1) проста форма вищого ступеня порівняння;        

  2) проста форма найвищого ступеня порівняння;        

  3) складена форма вищого ступеня порівняння;     

  4) складена форма найвищого ступеня порівняння 

 


