
Контрольна робота з теми «Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени 

речення» (тестування в режимі онлайн) 

1. Другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, і 

відповідає на питання непрямих відмінків називається… 

а) обставина;          

б) додаток;            

в) означення. 

2. Другорядний член речення групи присудка, що характеризує місце, час, причину, 

мету, називається… 

а) обставина;                         

б) додаток; 

в) означення.  

3. Другорядний член речення, що виражає ознаку  предмета і відповідає на запитання 

який? чий? котрий? скількох? називається… 

а) обставина;                         

б) означення; 

в) додаток.                                        

4. Вкажіть рядок, у якому всі поєднання слів – словосполучення: 

А. Сиджу й гойдаюсь, сиджу на верболозі, біля будинку. 

Б. Вітер народжується, затріпотіло поблизу, угорі прошелестіло. 

В. Прислухаюсь до співу, лебедині крила, полетіли за лебедями. 

5. Вкажіть спонукальне речення: 

А. Я люблю мою Вітчизну над усе на всій землі. 

Б. Любіть Україну всім серцем своїм. 

В.  Що крила тобі у натхненні дає? 

6. Вкажіть речення, у якому неправильно визначена граматична основа: 

А. Голубий намет увесь світ накрив. 

Б. За лісом – пралісом золота  діжа  сходить. 

В. Земля – чарівна казка. 

7. Вибери додаток у реченні: 



Мама  сьогодні зранку приготувала смачне печиво. 

А. Мама.  Б. Зранку.  В. Печиво 

8. Вибери означення в реченні:  

Сивий туман покотився хвилями над землею. 

А. Сивий. Б. Хвилями. В. Над землею. 

9. Вибери обставину в реченні:  

Вийшла молода дівчина свіжої води набрати. 

А. Молода. Б. Води. В. Набрати. 

10.  Знайдіть речення, у яких є додатки (Завдання має дві правильні  відповіді). 

А. Щороку за селом розквітає сонячна галявина. 

Б. Дівчина з нетерпінням чекала на подарунок. 

В. Сонце щедро кидає на землю свої промені. 

11. Знайдіть речення, у яких є означення (Завдання має дві правильні  відповіді). 

А. Сонячний промінчик ласкаво торкнувся мого носика. 

Б. Дідусь розчулено глянув на хлопчика, витер сльозу, подякував за подарунок. 

В. Ясний місяць гуляє в небі, розмовляє із зіроньками. 

12. Знайдіть речення, у яких є обставини (Завдання має дві правильні  відповіді). 

А. Бережіть свою Батьківщину, рідну мову, звичаї та традиції. 

Б. А вранці із усіх казок прийшов невиспаний бузок. 

В. Там, у степах, сидять лелеки на стовпах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


