
 

1. Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 

А    Наш тренер може перепливти Дніпро. 

Б    Час для роботи вже може й настав? 

В    Мріяти про велике може кожен. 

Г    Чи може орел здійнятись над хмари? 

2. Вставного слова НЕМАЄ в реченні (розділові знаки пропущено) 

А    Невідомий автор вислову «Швидкий як електровіник» либонь уважав цей 

прилад витвором багатої фантазії. 

Б    Для інженерів-мрійників уявіть немає нічого неможливого тому в ХХІ столітті 

всі охочі можуть узяти до рук електровіник! 

В    Продумана конструкція дає змогу підмітати навіть упритул до стін а 

півгодинного заряду акумулятора з надлишком вистачить для швидкого 

прибирання. 

Г    Телескопічне руків’я цього приладу дає змогу під час прибирання дістатися 

до всіх куточків скажімо під ліжком чи далеко під столом. 

Д    До речі потрібний електровіник і в боротьбі з шерстю домашніх улюбленців 

бо має для цього спеціальну щітку. 

3.  Виділене слово є вставним у реченні (розділові знаки пропущено) 

А    Я принаймні знаю правила поведінки в громадських місцях. 

Б    Хлопці про наші плани на це літо навіть не здогадувалися. 

В    Бали хризантем проводять традиційно наприкінці листопада. 

Г    Інколи найщиріша правда здається такою неправдоподібною. 

Д    Ви зараз звичайно можете передумати їхати в це відрядження. 

4. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). 

Вогнища то згасали,(1) то знову спалахували,(2) жахаючи собою темряву,(3) і 

тоді здавалося, (4) що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи,(5) які 

кружляють над ним,(6) махаючи велетенськими крилами,(7) і все намагаються 

викрасти ті вогні. 

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в 

рядку 

А     кома 1 – між однорідними членами речення 

Б     коми 2, 6 – при відокремленій обставині 

В     кома 3 – на межі сурядних частин складного речення 

Г     коми 4, 5 – на межі підрядних частин складного речення 

Д     кома 7 – при однорідних членах речення 



 

5. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире. 

Випадок уживання тире Приклад 

1 перед узагальнювальним словом 

2 між підметом і присудком 

3 при відокремленій прикладці 

4 між частинами безсполучникового 

речення 

А А мова – то пісня душі, покладена на 

слова. 

Б І сльози, і прокльони – все мине. 

В І ось прийшла неділя – день легкий. 

Г Мало життя прожити – треба життя 

зрозуміти. 

Д Я усміхнусь – і все навкруг сміється. 

 

6. Установіть відповідність 

Односкладне речення Приклади 

1 означено-особове 

2 неозначено-особове 

3 узагальнено-особове 

4 безособове 

А З гармат по горобцях не стріляють. 

Б Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось. 

В Можна вибрать друга і по духу брата, 

    та не можна рідну матір вибирати. 

Г Довго спали вітри у ярах на припоні. 

Д Буду хлібом і цвітом ділитись, відчиняти ворота гінцям. 

 

7. Відокремленим означенням НЕ МОЖНА замінити підрядну частину в реченні 

А     Листя під кленом було схоже на гору печива, яке щедро посипали цукровою 

пудрою. 

Б     Дітлахи з підстрибом побігли в кінець греблі, яку було обсаджено густими 

вербами. 

В     Гості захоплено роздивлялися стіл, який застелили майстерно вишитою 

скатертиною. 

Г     Щука – річковий хижак, який полює на дрібну рибу в безмежних водних 

просторах. 

8. Виділене слово можна замінити порівняльним зворотом у реченні 

А    Підняв тоді дід свої очі на мене й вороном глянув. 

Б    Серця людей добрих завжди сповнені щастям. 

В    А чого ж ти, хлопче, своєю головою не подумав? 

Г    До складного іспиту я готувалася цілими днями. 

Д    Аматорським хором нашого класу керувала Марина. 

 



9. Простим є речення 

А    Далеко чути звуки, гучно линуть голоси. 

Б    Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння. 

В    Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер. 

Г    Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні. 

10. Складним є речення 

А   Від усього на цьому світі є ліки, немає їх лише від людської глупоти. 

Б   Суворість учителя, як кажуть, корисніша за поблажливість батьків. 
В   У житті кожен може робити добрі справи, не чекаючи на похвалу. 

Г   Навіть поважні люди, освічені й досвідчені, не завжди перші мудреці. 
 
 

11. Звертання є в реченні 

А    Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати. 
Б    Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим. 

В    Я люблю твоє майво зелене, і Донбас, і Каховку ясну. 
Г    На берегах Дніпра крутих, весь помережений садами, стоїть у сяйві днів 

нових наш рідний Київ перед нами. 

Д    «Роби добро, – мені казала мати, – і чисту совість не віддай за шмати!» 
 
 

12. Позначте речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) 

А    Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна. 
Б    Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі. 

В    Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність. 
Г    Ти доросла людина часто кажуть мені. 

Д    Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві. 

 
 

13. Позначте речення, у якому перед як потрібно поставити кому (розділові 

знаки пропущено) 

А    Сосюра як справжній лірик різноманітний у своїх переживаннях. 
Б    Діти як квіти поливай то ростимуть. 

В    Весь світ знає Довженка як великого кінорежисера. 
Г    Палаючий Будапешт був перед нами як на долоні. 

Д    Уночі хоч як тріщить а вдень проти сонечка плющить. 

 
 

 

14. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). 

Аж тут підвівся Орфей і,(1) ударивши по золотих струнах своєї кіфари,(2) 

заспівав на весь голос: то була пісня,(3) що її найдужче любила його мати,(4) 

прекрасна муза Калліопа,(5) і,(6) може,(7) саме згадка про неї надала 

Орфеєвому голосу ще більшої сили,(8) щирості,(9) влади. < 
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку 

А    коми 1 і 2 – при відокремленій обставині 



Б    кома 3 – між частинами складносурядного речення 

В    коми 4 і 5 – при відокремленій прикладці 

Г    коми 6 і 7 – при вставному слові 
Д    кома 8 і 9 – при однорідних членах речення 

 
 

15. Кому перед як треба поставити в реченні 
А    Пам’ятаю ці події як сьогодні. 

Б    Затримався не більше як на годину. 
В    Вивчаємо звук як одиницю мовлення. 

Г    Дощ полив як із відра. 

Д    Роса посипалась як дощ. 
 
 

16. Кома перед як НЕ СТАВИТЬСЯ в реченнi (роздiловi знаки пропущено) 

А    У нацiональну iсторiю Сковорода ввiйшов як фiлософ письменник-байкар 
поет перший український лiрник. 

Б    Десять рокiв минуло як Україна також вiдзначає День матерi. 
В    Прочитайте уважно цю iнструкцiю перед тим як розпочати застосування 

препарату. 

Г    Прийменники як бачите завжди супроводжують мiсцевий вiдмiнок. 
Д    Основною в його виступi була думка про те як здешевити виробництво 

зерна. 
 
 

17. Установіть відповідність. 

Відокремлений член 

речення 
Приклади 

1 означення 

2 прикладка 

  (різновид означення) 

3 обставина 

4 додаток 

А Натомившись од щоденних справ, я душею й тілом 

спочивав на галяві. 

Б Суд? Окрім суду природи, я всі зневажаю суди. 

В Обсипані пилом роси, підсніжники щемно запахли. 

Г Ще вітрами шумів ясно день, та лелеки доріг не втрачали. 

Д Знайшла в пилу золочену підкову – невизнаний 

старокозацький герб. 

 
18.  

Тип односкладного речення Приклад речення 

1  означено-особове 

2  неозначено-особове 

3  безособове 

4  називне 

А  Не докоряй нікóли і нікóму 

Б  Ніхто не винен у твоїх обрáзах. 

В  Лиш посміються із такої примхи. 

Г  Не варто звинувачувать когось. 

Д   Порада доброї і мудрої людини. 

 

 


