
                     Діагностична робота  

Словосполучення. Просте речення. Головні члени речення 

9 клас 

1.Вкажіть складне речення: 

а)Сонце підбилося вгору і туман розвіявся;    б)Шуміло море виграючи на 

сонці; 

в)Сміється сонце з небозводу; 

г)Вже сонце котилось до темного бору і в теплім промінні купали лани і 

веселую гору. 

2.Вкажіть рядок, у якому всі сполуки слів – словосполучення: 

а)сім чудес світу, прикрашайте землю, нехай скаже; 

б)самотній дуб, люблю співати, не грайся хлібом; 

в) вітер і сонце, добрі жнива, поливають поле; 

г)квітує віками, наприкінці дня, шумів віттям. 

3.Вкажіть іменникові словосполучення: 

а)читати книгу, весела пісня, втрачений шанс; 

б) високо літає, сива голова, приємно працювати; 

в) зачаровані сни, синя хмара, зелені садки; 

г) батьківська садиба, невеликий пароплав, прибув надвечір. 

4.Вкажіть речення з інверсією: 

а)Небо знову запнулося хмарами;  б)Легкі тумани вкривають долини; 

в)Небо заступали хмари;   г)Вітер розмовляє з гаєм. 

5.Вкажіть речення зі складеним підметом: 

а)Сонце росло, палало і тихо спускалось додолу;  б)Холодна дрібненька 

мряка сіялась з неба; 



в)Багато вітрів прошуміло над головою;                в)З-під ніг випурхували 

наполохані пташки. 

6. Вкажіть речення із складеним дієслівним присудком: 

а)Я готовий відповідати за тебе; б)Дзвенять сухі сопілки очерету; 

в)Займався на сході погожий ранок;  г)У повітрі бриніла дзвінка 

жайворонкова пісня. 

7.Вкажіть речення із простим дієслівним присудком: 

а)Трави напоєні сонцем, соками, вітром;  б)Я  буду інженером; 

в)Я буду збирати квіти;   г)Земля у ріднім краї наймиліша. 

8.Вкажіть речення зі складеним іменним присудком: 

а)Невдовзі почало світати;  б)На травах миготіла самоцвітами роса; 

в)Вчора ми були в лісі; г)Свій хліб ліпший від чужого калача. 

9.Вкажіть речення, у якому не потрібно ставити тире: 

а)Найбільша мрія віртуоза зробити чудо непомітно; 

б)Побачити квітування папороті давня мрія людства; 

в)Природа наймудріша серед нас; 

г)Україна  багатонаціональна держава. 

10. Іменну частину складеного присудка виражено прикметником у реченні: 

а) У містах земля одягнена в камінь і залізо;         б) У справедливих армій 

доля завжди прекрасна; 

в) На гіллі рясному цвіт немов сніжинки;           г) Горобці в піску сипкому 

ніби діти у ставку. 

11. Встановіть відповідність між  присудками і їх видами: 

1) простий дієслівний;      а) Потім спробував готуватися вступати  на 

економічний; 

2) складений дієслівний;  б) Повітря було насичене пахощами достиглих 

яблук; 



3) складений іменний;       в) Ми швидко накивали п’ятами; 

4) складний.                        г) Ми повинні берегти народні традиції. 

 

 

 

      9 клас                Діагностична робота  

 Словосполучення. Просте речення. Головні члени речення 

 

1.Вкажіть складне речення: 

а)Холодні осінні тумани клубочаться угорі і спускають на землю мокрі коси; 

б)Сонце вже звернуло з обіду і хилеться на захід; 

в)А літо йде полями і гаями і вітер віє і шумить блакить; 

г)Курликаючи в безгомінні пролинув журавлиний ключ. 

2.Вкажіть рядок, у якому всі сполуки слів – словосполучення: 

а)чарівні очі, підставити вітрила, стояв коло двору; 

б)навколо школи, дивитися виставу, гарний на вигляд; 

в)ключ від квартири, під час занять, десятий полк; 

г)пасажирський транспорт, зранку й до вечора, досвідчений у житті. 

3.Вкажіть дієслівні словосполучення: 

а)триватиме кілька годин, справжній лицар, затупотіли позаду; 

б) пізнаю красу, закинув вудку, згадав пригоду; 

в)щасливий по – справжньому, наша Україна, сміялось по-весняному; 

г)огинаючи поле, тремтять угорі, такий день. 

4.Вкажіть речення з інверсією: 



а)Голубина ніч надворі позасвічувала зорі;  б)Згинає колосся вусате вага 

золотого зерна; 

в)Веселі дороги пливуть повз оселі;   г)Хата швидко сповнялась вечірніми 

тінями. 

5.Вкажіть речення зі складеним підметом: 

а)На небі схоплювалися зорі;   б)П’ять хлопців мостилося біля столу з 

книжками; 

в)Вже сонечко в море сідає;   г)Червоним великим колом заходило сонце. 

6. Вкажіть речення із складеним дієслівним присудком: 

а)Білі акації будуть цвісти в місячні ночі;   б)Вітер з гаєм розмовляє, шепче з 

осокою; 

в)Україні, її люду хочу я служити;  г)Тополі сині роси обтрушують з віт; 

7.Вкажіть речення із простим дієслівним присудком: 

а)Жить – сльози лить;   б)Я буду співати; 

в)Квіти для букета треба зрізати рано – вранці;  г)Бамбук – рослина тропічна. 

8.Вкажіть речення зі складеним іменним присудком: 

а)Кульбаба лікарська – дуже цінна рослина; 

б)Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі; 

в)У діброві соловейко почина співати;   г)Букет квітів милує око. 

9.Вкажіть речення, у якому не потрібно ставити тире: 

а)Найвища честь для козаків здобувати волю;   б)Наша сила  сім’я єдина; 

в)Життя не казка;   г)Хліб і рушник  одвічні людські символи. 

10. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні: 

а) Ми нічого спинити не в силі;           б)  Сідати за стайню  збирається сонце; 

в)  Іти мені додому неблизький світ;   г)  Стати хліборобом радили мені з 

дитинства. 



11. Встановіть відповідність між присудками і їх видами: 

1) простий дієслівний;      а) Про рідні звичаї він міг розповідати годинами; 

2) складений дієслівний;  б) Будемо чекати ранку; 

3) складений іменний;       в) Спочатку він хотів бути художником; 

4) складний.                        г) Села були затоплені водою. 

  

 

 

                                     9 клас 

Діагностична робота  

«Просте речення. Двоскладне речення». 

1 варіант 

1. Позначте речення,  у якому правильно підкреслено підмет. 

А    Туристське спорядження вони поклали в човен. 

Б    Турбуватися про батьків – обов’язок дітей. 

В    Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той 

Чигирин! 

2. Укажіть речення, в якому підмет виражений словосполученням. 

А    Там рипить більше десятка ніг, перебігаючи вулицю. 

Б    По закінченні літургії коло церкви або в притворі святилися паски, 

сир, яйця, сало, ковбаси. 

В    Аж потім вже подвижники і вчені взялись вивчати кургани 

височенні. 

3. Визначте речення зі складеним дієслівним присудком. 

А    Я буду крізь сльози сміятись. 



Б    У саду почали червоніти вишні. 

В    Ти цілий день байдики б’єш. 

4. Укажіть речення зі складеним іменним присудком. 

А    По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго 

намиста» вважаються великою цінністю. 

Б    Поруч з обробкою хутра в Україні вже з давніх-давен люди вміли 

виробляти тканини з льону. 

В    А Конашевич у цей час продовжував походи супроти турків. 

5. Позначте речення, у якому простий дієслівний присудок виражений 

дієсловом бути. 

А    Вечір був чарівний, зоряний, пісенний. 

Б    Цього разу він був одягнений аж надто пишно. 

В    Ми були в цьому місті два роки тому. 

6. Укажіть речення, у якому правильно визначено тип присудка. 

А    Будемо вітати вчителів зі святом! (простий дієслівний) 

Б    Мати сама дітей на ноги поставила. (складений дієслівний) 

В    Хлопець не став виправдовуватись. (складений іменний) 

7. Укажіть речення, в якому ставиться тире між підметом і присудком 

(окремі розділові знаки опущено) 

А    Ніч ясна, морозна. 

Б    Ансамбль Києво-Печерської лаври це шедевр української 

архітектури. 

В    Наше минуле як перекотиполе. 

8. Укажіть непоширене речення. 

А    А ти носа повісила. 

Б    Тут весело. 



В    Учні будуть допомагати вам. 

9. Укажіть речення, в якому є додаток, виражений неозначеною формою 

дієслова. 

А    Цього чижика він сказав Федьковій матері віддати йому. 

Б    Толя одійшов од вікна, перекрутивсь на одній нозі й побіг гратися з 

чижиком. 

В    Толі теж хотілось заверещати, і побігти, і навіть фицнути так само 

ногою. 

10. Укажіть речення, в якому прикладка з означуваним словом пишеться 

через дефіс. 

А    Дрозди чикотні з діловитим азартом дзьобали ягоди. 

Б    А чабан Горпищенко тільки радується в душі. 

В    Посеред двору аж сяє в білій сорочці веселий чарівник дід. 

11. Укажіть речення, в якому конструкція з порівняльним сполучником не 

відокремлюється комами (окремі знаки опущено). 

А    Мріли рожеві мов спалахи багать крейдяні гори. 

Б    За садком на городі наче аж кипіла картопля. 

В    На високих місцях поріс високий як джунглі полин. 

12. Укажіть речення, в якому присудок узгоджується з підметом у множині. 

А    Група дослідників прибул… до місця призначення. 

Б    П’ять учнів виступил… з рефератами. 

В   Запорізька ГЕС дал… перший струм. 

  

 


