
Діагностична робота (тест) для учнів 11 класу 

 

      1.Морфологія – це ... 

                                                                                                          

    а) розділ граматики ,що вивчає частини мови; 

    б) розділ граматики ,що вивчає лексичний склад мови; 

     в) розділ граматики ,що вивчає будову слова; 

    г) розділ граматики ,що вивчає звуковий склад мови; 

2. За значенням і функціями розрізняють частини мови: 

а) самостійні і службові;   

б) самостійні, службові і вигук;  . 

в) змінні і незмінні; 

г) самостійні і змінні. 

3. У котрому рядку всі слова є іменниками ? 

а) читанка, відмінник, гнів, біль; 

б) дошка, крейда,співати, радість; 

в) глядач, циркач, копати, вісім; 

г) вимова, левада, літити, зима. 

4. У словах якого рядка всі іменники чоловічого роду? 

а) біль, кір, насип,Сибір; 

б) кір, грип, метро, степ; 

в) кафе, розпродаж, розпач, щирість; 

г) соловей, шофер, день,рослина. 

5. У словах якого рядка всі іменники жіночого роду? 

а) купіль, піаніно, гуаш, турист; 

б) синь, радість, серце,поні ; 

в) жирафа, путь, морозиво, золото; 

г) філія, любов, клавіша, жовч. 
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6. Вкажіть рядок,у якому всі числівники кількісні : 

а). сто, два, тисяча, сорок; 

б). третій, три, десять, десятеро; 

в). одна друга,п’ятнадцять, вісьмий; 

г).восьмеро, вісімдесят, другий, шість . 

7. У котрому рядку всі числівники порядкові ? 

а.першого, двадцятий, третьому,двадцять другому; 

б. дев’ятьома,сімнадцятим, четвертого,чотирьох; 

в. шістдесят, тисячний, п’ятий,шестеро; 

г. двоє,кільканадцять, сотий,чотирнадцятий. 

8. Позначте рядок, у якому всі прикметники є присвійними. 

а. зозулин, сестрин, хліборобів, ковалів; 

б. шевченківський, молочний братів, заячий; 

в. доччин, Маріїн, чоловіків, інститутський 

г. Миколин, бригадирів, дівчачий, бадьрий 

 

9.Займенниками є слова: 

а. мені, ти, ви, вас, тобі; 

б. і, а, але, й ,до; 

в. на, у, в, під, через; 

г. для, біля, мені,ти. 

10. У якому варіанти всі іменники написані правильно?   

а) Київ, Карпати, вулиця музична, Марія; 

б) Мукачево, Чорне Море, Дніпро, Галина; 

в) Тихий океан, Тиса, Кримські гори, собака Дружок. 

11. В якому з поданих словосполучень виділене слово є прикметником? 

а. Добре сказано. б. Довше їхати.  в. Добре бажання. 
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12. Спільнокореневими є іменники : 

а. ручка,рукав,рукава; 

б. риба,рибак,рибалка; 

в. радість,радгосп,річка; 

г. риба,рибі,рибою 

 

 

 

 

 

 

 


