Тема. Контрольна робота з теми «Морфологічна норма. Іменник»
І варіант
1. Позначте рядок, у якому всі іменники мають ОДНАКОВЕ ЗАКІНЧЕННЯ
А Бігали по магазина.., лазили по дерева.., ходили по вулиця..;
Б гладили по щока.., порадили людя.., читали по склада..;
В допомогли сусіда.., бігали по клумба.., блукали по ліса..;
Г їздили по школа.., дали батька.., ходили по музея..
2. Позначте рядок, у якому подано всі іменники спільного роду
А білоручка, дармоїд, гуляка, нездара;
Б лівша, непосида, вереда, плакса;
В староста, листоноша, нероба, неук.
Г базіка, маля, бідолаха, нечупара.
3. У якому рядку в усіх словах правильно утворено форми імені по батькові?
А Ігоревич, Юріївна, Олегівна;
Б Іванівна, Іллівна, Анатоліївна;
В Григоріївна, Микитович, Андрієвна;
Г Сергіївна, Миколаївна, Василіївна.
4. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форму лише множини
А солі, води, сталі, грязі;
Б Карпати, ножиці, окуляри, плоскогубці;
В іменини, канікули, макарони, вермішель;
Г ясла, заробітки, ночви, хащі.
5. В якому рядку всі слова НЕ МАЮТЬ закінчень?
А Серйозно, какаду, метрo, шаcі;
Б журі, пальто, таксі, кіно;
В пенсне, кінь, стін, жалюзі;
Г авто, сумно, весело, небо.
6. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають
закінчення -ею, (-єю)

А межа, надія, перемога, робітниця;
Б тиша, площа, непосида, суддя;
В вельможа, лівша, дружина, левиця;
Г п’ятниця, сестриця, сім’я, теща.
7. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі кличного відмінка мають закінчення
-е
А Петро, воля, Ілля, Катря;
Б брат, Дніпро, батько, вулиця;
В площа, осінь, рід, кінь;
Г Київ, вчитель, місяць, ведмідь.
8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають
закінчення -а (-я)
А Ясень, студент, млин, танець;
Б пароплав, майданчик, цукор, чай;
В Київ, іменник, вовк, долар;
Г Луцьк, Кривий Ріг, Конотоп, Зелений Клин.
9. У реченні: "Відбились зорі у воді, летять до ХМАР тумани." - виділений іменник
вжитий у
А Родовому відмінку множини;
Б знахідному відмінку однини;
В називному відмінку множини;
Г родовому відмінку однини.
10. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники
А Вальс, теніс, футбол, ;
Б ліс, пісок, ситець, інститут;
В Київ, Львів, Миколаїв, Дніпро;
Г рок-н-рол, бокс, сік, принтер.
11. Апостроф у формі орудного відмінка ставиться у таких іменниках
А Повість, радість, ненависть, гордість;
Б любов, кров, мати, верф;

В піч, міць, ніч, мідь;
Г січ, нехворощ, тінь, сіль.
12. Літеру -е- (-є-) треба писати на місцях пропуску в усіх словах рядка
А Поезі..ю, видовищ..м, козацтв..м;
Б топол..ю, вілл..ю, відвідувач..м;
В кобз..ю, учител..м, товариш..м;
Г прізвищ..м, корова..м, ледар..м.
13. Визначити рід незмінюваних іменників.
Мадам, денді, хобі, салямі, торнадо, бра, шимпанзе, путасу.
14. Виписати іменники, визначити рід, число, відмінок, відміну іменників.
Без лісу немає води, повітря, чистого неба. Ми повинні тривожитися, щоб не згасла в
людині пильність і до природи любов. Маємо берегти Землю, цінувати зеленого друга.
15. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини.
Вексель, індекс, заклад, ксерокс, процент, адресант, комп'ютер, курс, спеціаліст, стиль.

ІІ варіант
1. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта
А Морок, какаду, маестро, ООН;
Б аташе, фрау, какаду, лівша;
В нежить, тюль, шампунь, маестро;
Г путь, собака, зефір, староста.
2. У реченні: " Пухкою землею притрушувала біле НАСІННЯ квасолі " - виділений
іменник вжитий у
А Родовому відмінку множини;
Б знахідному відмінку однини;
В місцевому відмінку однини;
Г родовому відмінку однини.
3. Знайти рядок з іменниками спільного роду
А Сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа;
Б круча, груша, неволя, земля, душа;

В вершина, весна, школа, ластівка, ялинка;
Г базіка, маля, бідолаха, нечупара.
4. У якому рядку всі іменники чоловічого роду?
А Суддя, надія, земля, Ілля, гілля;
Б лоша, теля, зілля, дівча, круча;
В дріб, край, кінь, біль, Сибір;
Г шампунь, поні, боржомі, купе.
5. Граматична помилка є у словосполученні
А Тиха обитель;
Б смачна вермішель;
В сильне торнадо;
Г смачна салямі.
6. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають
закінчення -ею, (-єю)
А межа, сестриця, перемога, робітниця;
Б тиша, площа, непосида, сім’я;
В вельможа, п’ятниця, дружина, теща;
Г лівша, левиця, надія, суддя.
7. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі кличного відмінка мають закінчення
–у (-ю)
А Петро, воля, Ілля, доня;
Б брат, Дніпро, батько, вулиця;
В площа, осінь, рід, Київ;
Г кінь, вчитель, місяць, ведмідь.
8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають
закінчення -у (-ю)
А Ясень, студент, млин, Луцьк;
Б пароплав, майданчик, цукор, Конотоп;
В Київ, іменник, вовк, долар;
Г танець, Кривий Ріг, чай, Зелений Клин.

9. Позначте рядок, у якому всі іменники мають ОДНАКОВЕ ЗАКІНЧЕННЯ
А гладили по щока.., порадили людя.., читали по склада..;
Б Лазили по дерева.., їздили по міста.., ходили по гора..;
В допомогли сусіда.., бігали по клумба.., блукали по ліса..;
Г їздили по школа.., дали батька.., ходили по музея..
10. Позначте словосполучення, в якому ПРАВИЛЬНО вжито форми прізвища, імені та
по батькові
А Довірили Марценяк Степану Олеговичу;
Б видали Кидайгороді Ользі Василівні;
В познайомитися з Остраниця Степаном Михайловичем;
Г підписано Ватрушкіном Сергієм Олексійовичем.
11. Подовження приголосних у формі орудного відмінка відбувається у таких
іменниках
А повість, радість, ненависть, гордість;
Б любов, кров, мати, верф;
В піч, міць, ніч, мідь;
Г січ, нехворощ, тінь, сіль.
12. Позначте рядок, у якому подано всі незмінювані іменники
А листоноша, сирота, староста, нечупара.
Б Баку, Токіо, Київ, Кіото;
В метро, поле, вікно, кашне;
Г табу, інкогніто, портмоне, ревю.
13. Визначити рід незмінюваних іменників.
Леді, аташе, рефері, фламінго, цеце, авеню, какаду, івасі.
14. Виписати іменники, визначити рід, число, відмінок, відміну іменників
Лісам немає ціни. Це здоров'я річки, землі й людини, сьогоднішній і завтрашній день
комахи й птаха, зайчати, косулі.
15. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини.
Ваучер, ринок, фініш, документ, папір, термін, експеримент, формуляр, експорт,
заголовок.

