Контрольні завдання з української мови та літератури для
секцій української мови, журналістики, екології, педагогіки
9 клас
І рівень
Продовжте речення (5 балів):
1) іменник путь належить до …відміни;
2) до складних належать числівники …, наприклад …
3) заперечні займенники утворюються …, наприклад …
4) у загальних назвах іншомовного походження подвоєння
відбувається …, наприклад …
5) односкладним називається речення …, наприклад …
6) історизми – це …., наприклад …
7) до першої дієвідміни належать дієслова …, наприклад …
8) активні дієприкметники утворюються за допомогою суфіксів
…, наприклад …
9) префікс С- пишеться …, наприклад …
10) числівник один відмінюється …, наприклад …
II рівень
1. Утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові (5 балів):
Хома, Павло, Сергій, Василь, Георгій, Лука, Корній, Яків, Микола,
Кузьма, Михайло, Григорій, Юрій, Всеволод, Ілля.
2. Поставте числівники в родовому, давальному та місцевому
відмінках: 459, 697, 1345, 764, 241 (5 балів).
3. З'ясуйте особливості епосу як літературного роду. Які жанри
епосу вам відомі? Наведіть приклади (слід назвати кілька авторів
та їх твори).
III рівень
1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний
синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени
речення, надпишіть частиномовну належність кожного слова,
подайте схему) (7 балів).
Рибалка довго ходить по дібровах де чорний дрізд у муравах
шовкових шукає спілих медових ягід де ведмедиця полишає слід
одточуючи пазурі об кору де ключ прозоро б’є з під косогору і
рине і дробиться по піску. (М.Рильський)

2.Зробіть віршовий аналіз поезії Василя Симоненка „Ти знаєш, що
ти людина?” (ритмічна схема, вид стопи, поетичний розмір,
характеристика рим та римування, вид лірики, головна ідея):
Ти знаєш, що ти — людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Сьогодні усе для тебе —
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди —
Добрі, ласкаві й злі.

Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

