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Запропонована система оцінювання є орієнтовною. Ваш заклад освіти може 
використовувати іншу систему.  
 



 
 

 
ВАРІАНТ 1 

 
1.  Закінчення -ом у формі ОРУДНОГО відмінка однини мають усі іменники в рядку 
А Миколай, планшет, перехід                
Б комбайн, палац, Житомир  
В сайт, калач, бульвар 
Г острів, журавель, автобус  

1 бал 
2. Закінчення -у у формі РОДОВОГО відмінка однини мають обидва іменники в рядку 
А Київ, степ                           В пісок, пенал 
Б гектар, успіх                       Г вальс, дощ 

1 бал 
3. Закінчення -е (-є) у формі КЛИЧНОГО відмінка однини мають усі іменники в рядку 
А матуся, Михайло, Київ 
Б північ, Андрій, козак  
В Марія, круча, Максим 
Г генерал, Світлана, земля  

1 бал 
4.  Паралельні форми в ОРУДНОМУ відмінку МНОЖИНИ мають обидва іменники в 
рядку 
А ворота, сльози                   В окуляри, свині 
Б сани, Черкаси                     Г штани, опади                      

0,5 бала 
5. Прочитайте текст. 

(1) Невід’ємною частиною культури кожного народу є танець. (2) Гопак вважають 
національним українським танцем. (3) Танго має африканське коріння. (4) А от вальс 
своїм народженням зобов’язаний багатьом танцям різних народів Європи. 

 
Іменник в ОРУДНОМУ відмінку є в кожному реченні, ОКРІМ  
А першого                            В третього 
Б другого                             Г четвертого 

0,5 бала 
6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх іменниках рядка  
А печ..во, вул..чка               В вовч..ня, рушн..чок  
Б річ..чка, мороз..во             Г вогн..чок, вікон..чко 

                                                                                                                           1 бал 
7. ОКРЕМО треба писати не з іменником у реченні 
А Навіщо скаржитись, коли твоє не/щастя вже позаду (Д. Павличко). 
Б Лічу в не/волі дні і ночі (Т. Шевченко). 
В Я шукаю в далекому краї не/спокій, а бурю почуттів (І. Гонтар). 
Г Великий тілом, але не/мовля ділом (Нар. творчість). 

1 бал 
8. З ДЕФІСОМ треба писати всі складні іменники в рядку 
А аква/парк, п’яти/річчя, Лисичка/Сестричка 
Б генерал/лейтенант, крісло/диван, носо/ріг 
В хлібо/піч, корабель/супутник, купівля/продаж  
Г інтернет/газета, розрив/трава, салон/магазин 

                                                                                                                          1 бал 
9. НЕПРАВИЛЬНО утворено ім’я по батькові в рядку 



А Ілліч, Олексіївна 
Б Андрієвич, Вікторівна 
В Сергіївна, Миколайович 
Г Тарасівна, Григорович 

1 бал 
10. Знайдіть для кожного поданого слова місце в реченні (на ваш вибір). Запишіть ці слова 
на місці пропусків у потрібному відмінку.  
 

цуценя козеня каченя 
 
Уранці діти погралися із _______________ , потім побігали біля ______________ та 
налили води ________________ . 

1 бал 
11. Запишіть речення, поставивши подані в дужках іменники в РОДОВОМУ відмінку 
однини. 
На зустрічі не було (Олена Ігорівна Скрипачук та Михайло Вікторович Боярчук). 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1 бал 
12. Уявіть, що вам доручили скласти текст привітання з днем народження директора 
навчального закладу. Складіть текст (3–4 речення), використавши подані слова в указаних 
відмінках: 

Дмитро Михайлович          у формі КЛИЧНОГО відмінка 
радість, любов          у формі ОРУДНОГО відмінка 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2 бали 
Загальна кількість балів*: 
 
________________ 

*Якщо загальна кількість балів за виконання всіх завдань не є цілим числом, учитель 
/ учителька має додати або відняти 0,5 бала, ураховуючи охайність і чіткість записів, 
наявність виправлень тощо. 

 
 

 
 

ВАРІАНТ 2 
 
1.  Закінчення -ою у формі ОРУДНОГО відмінка однини мають усі іменники в рядку 
А смерека, площа, виделка                         
Б допомога, Олена, тиша                         
В Світлана, свічка, клавіатура  
Г Вінниця, адреса, річка  

1 бал 
2. Закінчення -у у формі РОДОВОГО відмінка однини мають обидва іменники в рядку 
А сантиметр, дощ                     В плащ, успіх  



Б фейсбук, Львів                      Г борщ, футбол  
1 бал 

3. Закінчення -е (-є) у формі КЛИЧНОГО відмінка однини мають усі іменники в рядку 
А Дніпро, Сергій, друг  
Б добродій, пан, мрія  
В любов, доня, Богдан 
Г пісня, Наталія, Павло 

1 бал 
4.  Паралельні форми в ОРУДНОМУ відмінку МНОЖИНИ мають обидва іменники в 
рядку 
А крила, двері                         В макарони, коні  
Б ворота, окуляри                   Г сани, Карпати 

0,5 бала 
5. Прочитайте текст. 

(1) Морозиво – це головний літній смаколик. (2) Найпопулярнішим його видом можна 
назвати пломбір. (3) Традиційно цю страву подають у вафельному стаканчику. (4) Але 
багатьом подобається ескімо – морозиво на паличці, укрите глазур’ю. 
 

Іменник у МІСЦЕВОМУ відмінку є в реченні  
А першому                            В третьому 
Б другому                             Г четвертому 

0,5 бала 
6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх іменниках рядка 
А вікон..чко, кош..чок            В пал..чка, кач..ня  
Б пал..во, рушн..чок                Г печ..во, діж..чка 

                                                                                                                           1 бал 
7. ОКРЕМО треба писати не з іменником у реченні 
А Не було б щастя, так не/щастя помогло (Нар. творчість). 
Б У нас нема зерна не/правди за собою (Т. Шевченко).  
В У солодких речах звучить не/правда, а обман (І. Гонтар).  
Г Не/вдаха більше вірить, ніж перевіряє (Нар. творчість). 

1 бал 
8. З ДЕФІСОМ треба писати всі складні іменники в рядку 
А корабель/супутник, десяти/річчя, бізнес/проєкт  
Б земле/трус, виставка/ярмарок, Зайчик/Побігайчик 
В лікар/еколог, стоп/кран, лісо/степ 
Г крісло/диван, інтернет/магазин, розрив/трава  

                                                                                                                          1 бал 
9. НЕПРАВИЛЬНО утворено ім’я по батькові в рядку 
А Андріївна, Миколайович 
Б Іллівна, Федорович 
В Олексієвич, Володимирівна 
Г Євгенійович, Михайлівна 

1 бал 
10. Запишіть на місці кожного пропуску подане поруч слово в потрібному відмінку.  
 

кошеня козеня курча 
 
Уранці діти погралися із  _______________ , потім налили води _______________ та 
побігали біля _________________ . 

1 бал 



11. Запишіть речення, поставивши подані в дужках іменники в РОДОВОМУ відмінку 
однини. 
На зустрічі не було (Олексій Олегович Фальчук та Марія Григорівна Марчук). 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1 бал 
12. Уявіть, що вам доручили скласти текст привітання з днем народження директора 
навчального закладу. Складіть текст (3–4 речення), використавши подані слова в указаних 
відмінках:  
 

Михайло Григорович          у формі КЛИЧНОГО відмінка 
радість, любов          у формі ОРУДНОГО відмінка 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2 бали 
Загальна кількість балів*: 
 
________________ 

*Якщо загальна кількість балів за виконання всіх завдань не є цілим числом, учитель 
/ учителька має додати або відняти 0,5 бала, ураховуючи охайність і чіткість записів, 
наявність виправлень тощо. 
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