
Тематична контрольна робота №4 

Морфологічна норма 

Іменник. Рід іменників. Іменники, що мають лише форму однини або множини. Закінчення 

іменників І відміни в орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в 

родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним 

значенням. Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників  

знахідного відмінка, іменників місцевого відмінка однини і множини. Особливості кличного 

відмінка. Творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. Закінчення 

іменників ІІІ відміни в орудному відмінку 

1 варіант 

1 рівень 

Завдання 1─ 4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

Прочитайте фрагмент поезії. 

Струшується сад, як парасолька. 

Мокрі ниви і порожній шлях… 

Ген корів розсипана квасолька 

Доганяє хмари у полях. (Л.Костенко) 

1.Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників І відміни 

           А 3  Б 4  В 5  Г 6  Д 7 

2. Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників  

           А 5  Б 6  В 7  Г 8  Д 9 

3. У якому відмінку вжитий іменник полях 

           А родовому  Бдавальному  В знахідному   

Г орудному  Д місцевому 

  4.Іменник хмари є 

           А підметом   Б присудком  В додатком  

Г означенням  Д обставиною 

2 рівень 

Завдання 5─ 18 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

5.Усі іменники належать до істот у рядку 

А  гурт, дівчинка, собака, лисиця  Б  син, робітник, Сашко, покійник  

В  рій, сестра, комбайнер, домовик    Г  зошит, учень, день, юнак 

Д мандрівник, інженер, рак, мікроб 

6. Чоловічий рід мають усі іменники рядка 

А   Микола, рахівник, капітан, любов  Б   доповідь, ліс, міст, вікно 

В   директор, шампунь, собака, вихор  Г   степ, кір, Сибір, шосе 

Д   біль, професор, лікар, зустріч 

7. Правильно поєднано  всі іменники з прикметниками в рядку 

А сильний торнадо, великий ГЕС  Б довгий путь, усміхнена мадам 

В смачне боржомі, зелений Капрі  Г смачна путасу, добротне бюро 



Д вимогливе журі, довгостроковий  ембарго 

8.Усі іменники мають лише форму множини в рядку 

А театри, постаті, козаки, вила   Б штани, межі, меблі, піхота 

В парфуми, Піринеї, Ківерці, шаровари Г молодь,окуляри, шахи, робітники 

Д ревнощі, ресурси, гроші, заручини 

9 . Невідмінювані усі іменники рядка 

А камікадзе, каное, ківі, кімоно  Б   резюме, ательє, Тбілісі, стегно 

В  авто, бюро, депо, дитя             Г   леді, меню, метро, відро 

Д  фрау, шосе, шоу, тістечко 

10. У знахідному відмінку вжито іменник  

А у товаристві боярина     Б обняв тисяцького  

В поїхати до князя     Г тайкома від киян 

Д  на великому подвір’ї 

11. Невідмінювані усі іменники рядка 

А   кенгуру, колібрі, хобі, хокей  Б   чай, какао, кіно, авокадо 

В   Андре, Аліса, Арно, Барбі   Г   меню, інтерв'ю, кашне, турне 

Д  парі, поні, попурі, пальто 

12.Усі іменники мають лише форму однини в рядку 

А  бетон, кропива, лижі, заздрощі  Б  розарій, гречка, полуниці, група 

В  молоко, студентство, дітвора, волосся Г Різдво, збіжжя, лінощі, урок 

Д череда, птаство, сметана, вечорниці 

13. Усі іменники належать до м’якої групи 

  А поле, знання, Ілля, серце   Б надія, гілля, день, стаття 

В уміння, рілля, море, сувенір   Г насіння, зілля, віче, сонце 

Д воля, абажур, плащ, мир 

14.Усі іменники мають лише форму множини в рядку 

А   ворота, солодощі, Карпати, сміливість  

Б  Суми, Черкаси, відвідини, заручини 

В  аліменти, граблі, свята, вершки 

Г  весілля, макарони, школярі, помиї 

Д метро, Кутаїсі, уроки, роковини 

15. Правильно записані всі форми кличного відмінка в рядку  

А Вікторе Петровичу, Ольго Олександрівно, Павло Івановичу  

Б Світлано Сергіївно, Інно Павлівно, Василе Борисовичу  

В Ганно Миколаївно, Дмитре Володимировичу, Петре Михайловичу  

Г Ярославе Євгеновичу, Софію Олексіївно, Миколо Андрійовичу  

Д Віталіє Богдановичу, Ніно Романівно, Галино Савівно 

16. Усі  іменники  в Р. в. мають закінчення -а, -я 

А абонемент, абсорбент, імпульс, їжак 

Б багатоверстатник, велосипед, закон, абориген 

В вазелін, абонент, загарбник, кабачок 

Г ваговоз, абрикос, елеватор, єнот 

Д абсолют, Валентин, жест, кабінет 

17. У кличному відмінку закінчення –е(-є) мають усі іменники в рядку 



А  ювіляр, галузь, молодість, верф  Б  бульвар, екран, пуща, мавпа 

 В   аркуш, молодець, рибчина, барокко Г   молодець, змія, ректор, корогва 

 Д  ведмідь, столяр, мужність, лікар 

18.  Граматичну помилку допущено в рядку 

А довга путь, мудра леді, цікава гінді 

Б прийшла міс, білий тюль, багатолюдне метро  

В барабанний дріб, приємний конферансьє, багатолюдне  Онтаріо 

Г широка авеню, смачна путасу, рожева  гуаш  

Д різкий біль, весь Перу, холодне торнадо  

3 рівень 

Завдання 19-20 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ  

19. Установіть відповідність 

Граматичне значення іменника Приклад 

1 іменник, рід якого не визначається 

2 іменник спільного роду 

3 іменник чоловічого роду 

4 іменник жіночого роду 

 

А вечорниці 

Б тюль 

В сирота 

Г путь 

Д пальто 

20. Установіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони належать. 

1 перша 

2 друга 

3 третя 

4 четверта 

 

А водень, хліб, село, обличчя 

Б лопата, нація, суддя, непосида 

В мати, прозорість, річ, ніжність 

Г гусеня, крило, соловей, курча 

Д ім’я, лоша, кошеня, плем’я 

4 рівень 

21. Із поданого речення випишіть іменник, зробіть його морфологічний розбір   

Мені  наче сниться:  хтось хитає мене у колисці, а хтось сміється  наді мною тихесенько. 

 

  



Тематична контрольна робота №4 

Морфологічна норма 

Іменник. Рід іменників. Іменники, що мають лише форму однини або множини. Закінчення 

іменників І відміни в орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в 

родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням. 

Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників  знахідного 

відмінка, іменників місцевого відмінка однини і множини. Особливості кличного відмінка. 

Творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. Закінчення іменників ІІІ 

відміни в орудному відмінку 

2 варіант 

1 рівень 

Завдання 1─ 4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

Прочитайте фрагмент поезії  

Кохана земле, всім своїм єством 

Я завше твій, як ти моя, Вкраїно, 

Зігрій мене своїм ясним теплом, 

Благослови у путь малого сина! (В.Гуменюк) 

1.Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників ІІ відміни 

           А 3  Б 4  В 5  Г 6  Д 7 

2. Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників  

           А 5  Б 6  В 7  Г 8  Д 9 

3. У якому відмінку вжитий іменник путь 

           А родовому  Бдавальному  В знахідному   

Г орудному  Д місцевому 

  4.Іменник Вкраїно є 

           А підметом   Б додатком  

В означенням  Г обставиною 

Д не є членом речення 

2 рівень 

Завдання 5─ 18 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН 

ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь 

5.Закінчення –е(-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку  

А  друг, Григорій, пісня, Київ  Б  земля, Зоя, директор, подруга 

 В  художниця, козак, Степан, мрія Г Надія, школяр, добродій, Віктор  

 Д  хлопець, Іван, площа, товариш 

6. Невідмінювані усі іменники рядка 

А   рондо, графіті, гінді, кенгуру Б   ситро, тире,авокадо, кашпо 

В   Колорадо, Міссурі, (Оксана) Шевченко, (Сергій) Ольхович    

Г   болеро, денді, динамо,відро  Д  ООН, НАТО, Конго, Дніпро 

 

7.Усі іменники мають лише форму однини в рядку 



А доктор, солодощі, футбол, щастя   

Б  ненависть, сміливість, Дніпро, веселощі 

 В  Київ, двері, граблі, бадилля  Г віск, цемент, гіпс, гнів   

Д стаття, ключ, пюре, ліки 

8. Правильно поєднано  всі іменники з прикметниками в рядку 

А  симпатичне шимпанзе,  невдячний  протеже  

Б  від’ємне сальдо,  європейське турне 

В  старе піаніно,  веселе поні   

Г  загадковий Капрі,  повноводний  Міссурі 

Д  затишне купе,  смачний  манго 

9. Чоловічий рід мають усі іменники рядка 

А    лист, край, рояль, піч    Б    пень, дядько, дріб, запит 

В    шлях, папір, адреса, живопис  Г    бір, степ, жаль, нехворощ 

Д   Керч, овоч, продаж, хлопченя 

10. Жіночий рід мають усі іменники рядка 

А  качка, антресоль, путь, фрау  Б ваніль, машинопис, мрія, бідолаха 

 В опис, криза, президія, папороть  Г бандероль, рукопис, волошка, пригода 

Д рояль, вуаль, недотепа, пил  

11.Неправильно визначений відмінок іменника у словосполученні  

А з ранньої весни — родовий   Б бувала в степу — місцевий  

В ховається по балках — давальний  Г пішов у ріст — знахідний 

Д  побачила магазин — знахідний 

12. Усі іменники належать до істот у рядку 

А   день, юнак, рак, народ  Б  малюк, дівча, спортсмен, учительство 

В   осока, лаборант, юнь, олень  Г  суддя, капітан, мрець, лектор  

Д  капіляр, санітар, архітектор, інвентар 

13. Усі  іменники  в Р. в.мають закінчення -а, -я 

А аванс, вазон, журналіст, інстинкт  

Б інцидент, авіамоделізм, кавун, журналіст 

В вагон, Євдоким, єпископ, жайворон 

Г багатокутник, вакуум, загін, стіл 

Д задум, авантюризм, живопис, інсульт 

14. У кличному відмінку закінчення –е(-є) мають усі іменники в рядку 

 А Тарас, Леонід, козаченько, кінь Б голуб, Стамбул, край, барвінок 

В друг, хліб, Остап, дзвін  Г льон, сум, лицар, звір 

Д слово, Бог, земляк, вовк 

15.В орудному відмінку матимуть закінчення –ею всі іменники в рядку 

А  вода, тиша, краса, площа  Б  планета, думка, людина, нафта 

В  дума, круча,груша, рука  Г  пшениця, вишня, земля, в’язниця 

Д  акація, ідея, мова, лілея 

 

 

           16.Допущено помилку в рядку 

А  познайомитися  з Коваленком Андрієм Петровичем 



Б   довірити Богдан Інні Олексіївні 

В  зустрітися з Петруком Григором Тарасовичем 

Г  побачити Сидоренко Степана Богдановича 

Д  дивитися на Іванюк Жанну В’ячеславівну 

17. Усі іменники належать до м’якої групи в рядку 

А псалтир, туш, бюро, тунель  Б відерце, край, пухир, писар 

В долар, праця, розуміння, суцвіття  Г якір, гай, плече, доля.  

Д стілець, обрій, янтар, декоратор.  

18. Визначте рядок, у якому всі іменники вживають тільки в однині 

 А рідня, дорога, Альпи, двері  Б молотьба, сани, пестощі, витрати 

 В будинок, цукор, гілля, тополя Г студентство, дріжджі, добро, жовтизна 

 Д  бензин, людство, чуйність, Закарпаття  

3 рівень 

Завдання 19-20 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ  

19. Установіть відповідність 

Граматичне значення іменника Приклад 

1 іменник, рід якого не визначається 

2 іменник спільного роду 

3 іменник чоловічого роду 

4 іменник жіночого роду 

А турне 

Б замазура 

В канікули 

Г ваніль 

Д собака 

20. Установіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони належать. 

1 перша 

2 друга 

3 третя 

4 четверта 

 

А старець, ставлення, спогад  

Б суддя, стежина, лівша 

В сміливість, скрижаль, мати 

Г двері, бюро, депо, вартовий 

Д ім’я, галченя, курча 

4 рівень 

21. Із поданого речення випишіть іменник, який стоїть у кличному відмінку, зробіть його 

морфологічний розбір.   

Співай, ненько, тихесенько, як давно співала,  коли мене до сну колисала. 

 


