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



 

І.   Прочитайте текст. Виконайте завдання  1–5  до  нього. 

                                             Дощ 

Тихо, й нудно, і спека пекельна... 
Нікуди вже далі — ось-ось має щось трапитись. 
І десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. 
Легко й радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами, тихо 

забриніли маленькі шибки в низенькій хаті-землянці, що притулилась самотня до 
панського парку. Пішла хвиля, аж засвистіла, по ланах засохлого жита… 

Гримнуло ближче… 
Вітер ущух. Між листом зашелестів густий, рівний дощ. А на небі 

зчинилась гуркотнява… 
А з-під тієї тарахкотні тихо сіявся на прив’яле листя, на присмажені трави 

й хліба, як із-під каміння у млині борошно на кіш, дрібний, як роса, холодний 
дощ. 

Хмара сіяла й сіяла, — щедро, не жалуючи (За С. Васильченком). 
 
 
1. Чи  любите  ви  спостерігати  за  дощем? Чому? Напишіть про  це  3–4 

реченнями.   Визначте  відмінок  кожного  вжитого  вами  іменника 
5 балів 

 
2. Випишіть   із   тексту  по  2 іменники  твердої, м'якої   і  мішаної   груп.  

Поставте  їх   у  формі  орудного відмінка  однини                                                            
3 бали 

 
3. Знайдіть у тексті 5 іменників чоловічого роду ІІ відміни. Запишіть їх у 

формі  родового  відмінка  однини.                                                                       
5 балів 

 
4. Зробіть синтаксичний  розбір  виділеного  речення. 

2 бали 
 
5. Розберіть письмово  один   іменник (на  вибір  з виділеного  речення) як  

частину мови.                                                                                                                 
2 бали 

                                           
 
ІІ.  Виконайте  тестові  завдання. 
 



6. Усі  іменники  пишемо   з   дефісом  у  рядку                                                      
А  супер / герой, жар / птиця, 10 / річчя 
Б   фітнес / клуб,  міні / маркет, перекоти/поле 
В  чар / зілля,  напів / провідник, шафа / купе 
Г  Лисичка / Сестричка, смс / повідомлення, хліб / сідь 

1 бал 
 

7. Усі  іменники  пишемо  разом  в  рядку                                                              
А  фото / студія, євро / валюта, норд / вест 
Б  прем'єр / міністр, полу /мисок, пів / місяць 
В  зірви / голова, відео / зйомка, онлайн / урок 
Г  хвиле / різ, гори /цвіт, сто / метрівка 

1 бал 
 

8. Помилку в  написанні не з  іменником допущено  в  рядку                         
А  У нероби  завжди  не врожай. 
Б  Не  смерть  страшна, а  недуга. 
В  Щастя  і  нещастя  на  однім  коні  їздять. 
Г  То не  козак, що  боїться  собак. 

1 бал 
 

9. Правильно  записано  всі  іменники  у  формі  кличного  відмінка в рядку     
А  Романе, доле, Василе 
Б  матусю, Галю, Петре 
В  пісне, Софію, доню 
Г  вітре, сину, Юріє 

1 бал 
 
10. Граматично правильним  є варіант послідовного заповнення пропусків у 

рядку                                                                                                                     
Я попросив …, тренера  з …, щоб  він навчив  мене професійно  робити 11-
метровий удар  по… . 

А  Коваленко  Ігора  Олексієвича, футболу, воротах 
Б  Коваленка   Ігоря  Олексійовича, футбола, воротах 
В  Коваленка  Ігоря  Олексійовича, футболу, воротах 
Г  Коваленка  Ігоря  Олексійовича, футболу, воротам 

3 бали 
_______________________________ 

 
Максимальна кількість  балів, яку можна отримати  за  виконання роботи, – 24 бали. 
Результат потрібно поділити  навпіл, щоб  отримати  оцінку. Якщо оцінка  не  є  цілим  
числом, то  результат округлюємо на  користь  учня / учениці.  
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