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ПЕРЕДМОВА 

 

Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського 

етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу матеріалів, які складено 

відповідно до робочої програми «Українська мова» (2018 р., ЦПІГ ЗДМУ).  

Практикум (Частина ІІ) містить 10 тем згідно тематики аудиторних практичних 

занять. Усі заняття мають типову структуру: граматичні таблиці з теми уроку, зразки 

виконання завдань та  завдання у тестовому форматі. Змістова складова  практикума 

базується на лексико-граматичному матеріалі підручника «Українська мова для 

іноземців» авторів Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. (Харків, 2008 р.) – 

Уроки №№ 11-20.  

Головна мета практикума (Частина ІІ) – мовний тренінг та перевірка рівня 

сформованості мовних знань, мовних і мовленнєвих навичок, як на етапі закріплення 

лексико-граматичного матеріалу, так і на етапі контролю.  

Електронний варіант практикума може використовуватися під час аудиторної 

роботи іноземців в комп’ютерному класі, паперовий варіант – під час позааудиторної 

роботи іноземних студентів з української мови. 
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ЗАНЯТТЯ № 11 

Тема: 

1.Уживання іменників у родовому відмінку.  

2. Вираження напрямку руху за допомогою іменників у родовому відмінку й дієслів руху 

іти/піти/прийти, ходити/сходити, їхати/поїхати/приїхати, їздити/з’їздити.  

3. Вираження часу за допомогою прийменникових конструкцій з іменниками в 

родовому відмінку (коли? до чого? під час чого?  після чого?) 

 

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

викладача        -а 

стільця             -я 

баскетболу       -у 

болю                -ю 

ручки               -и 

аудиторії         -ії 

радості            -і 

вікна                -а 

моря                 -я 

братів             -ів 

музеїв             -їв 

аудиторій        -ій 

відповідей      -ей 

 

2. ВИРАЖЕННЯ НАПРЯМКУ РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМЕННИКІВ У 

РОДОВОМУ ВІДМІНКУ Й ДІЄСЛІВ РУХУ  

іти/піти/, ходити/сходити, їхати/поїхати/приїхати, їздити/з’їздити 

Початок і продовження 

руху (п- / по-) 

Кінець руху (при-)   

піти 

 

поїхати 

прийти 

 

приїхати 

іти / піти 

 

їхати / поїхати/ 

приїхати 

 

 

 

ходити / сходити 

 

їздити / з’їздити 

 

 

 

3. ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

З ІМЕННИКАМИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

(коли?, до чого?, під час чого?,  після чого?) 

до   

 

+ іменник  

у Р.в. 

до обіду 

під час 

 

під час заняття 

після 

 

після вечері 

Варіант 1 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає …(зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У Аміра немає …. 

А) книжки     Б) книжку      В) книжці 
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2. У мене немає  … . 

А) проблем     Б) проблеми     В) проблема 

 

3. Сьогодні немає …. 

А) дощу     Б) доща     В) дощ 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Батько)  є будинок. 

А) У батька     Б) У батько     В) Батьку 

2. (Декан) є телефон. 

А) Декана     Б) У декана     В) Декану 

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) У Лесі     Б) Лесі     В) У Леся 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А)  йде           Б) йшла     В) пішла 

2. Учора наша група … не екскурсію. 

А) ходила     Б) пішла     В)  йде 

3. Учора подруги …  до  театру. 

А) ходили     Б) пішли     В)  йдуть 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди Ви ходили вчора.? 

А) до театру      Б) в театр     В) в  театрі 

2. Куди вона ходила вранці? 

А)  в бібліотеку     Б) в бібліотеці      В) до бібліотеки 

3. Куди ми підемо завтра?  

А) на екскурсію     Б) на екскурсії      В) про екскурсію 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? 

А) з Китаю     Б) з Китая     В) в Китай 

2. Звідки приїхала студентка? 

А) з Йорданії      Б) з Йорданія      В) в Йорданію 

3. Звідки приїхали  ці подруги? 
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А) з Камеруну     Б) з Камеруна     В) до Камеруну 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … сніданку подруги розмовляли про модний одяг. 

А) після     Б) під час        В) до 

2. … сніданку роблю рухавку. 

А) після     Б) під час        В) до 

3. … заняття Ахмед узяв журнал. 

А)  після      Б) під час      В) до 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає …(зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У Богдана немає … . 

А) квитка      Б) квиток      В) квитку. 

2. У неї немає …. . 

А) смаку      Б) смак      В) смака 

3. У Андрія немає … . 

А) грошей      Б) гроші     В) грошів 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1.  (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) У студентів      Б) У студенти      В) студентам 

2. (Марія) є подруги. 

А) У Марія      Б) Марії      В) У Марії 

3. (Чен) немає холодильника. 

А) У Чен     Б) У Чена      В) Чену 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Сьогодні моя сестра … до лікарні. 

А) ходила      Б) йде      В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) ходили      Б) йдуть     В) пішли 

3. Ти вчора … на стадіон. 

А) ходив     Б) йшов     В) йдеш 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 
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1. Куди поїхав Ваш брат? 

А) в батьківщина      Б) на батьківщину     В) з батьківщини 

2. Куди йдуть Ваші товариші? 

А) до гуртожитку     Б) в гуртожиток     В) з гуртожитка 

3. Куди їде його батько?  

А) в Сирію     Б) з Сирії     В) до Сирії 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки   прийшов товариш?  

А)  з поліклініки      Б) в поліклініці     В) в поліклініку 

2. Звідки прийшов  викладач?  

А) в деканаті          Б)  з деканату      В) в деканат 

3. Звідки приїхали батьки?  

А)  з Америки        Б) в Америку         В) в Америці 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … сніданку вона поїде до університету. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … обіду вони слухали музику. 

А) після     Б) під час     В) до 

3. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) після     Б) під час     В) до 

Варіант 3 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає …(зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У викладача немає … . 

А) журналу     Б) журналі     В) журнала 

2. У нього немає … . 

А) паспорта     Б) паспорту     В) паспорті 

3. У неї немає … . 

А) візи     Б) візу     В) віза 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. Сьогодні (група №4) немає математики. 

А) в групі №4     Б) в групу №4     В) у групи №4 
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2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) в товаришах     Б) з товаришами     В) у товаришів 

3. (Секретар)  є  кабінет. 

А) секретарю     Б) у секретарі           В) у секретаря 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз я … до секретаря.  

А) йду     Б) ходив     В) йшов 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть     Б) ходили     В) пішли 

3. Учора подруги …  до  театру. 

А) йдуть     Б) ходили     В) пішли 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди вони поїдуть увечері? 

А) на кінопалац     Б) до кінопалацу     В) з кінопалаца 

2. Куди йдуть подруги?  

А) на магазин     Б) до магазину     В) з магазина 

3. Куди поїхав Ваш брат?  

А) на батьківщину     Б) в батьківщина      В) з батьківщини 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхала Ваша сестра? 

А) з Польша     Б) з Польші     В) в Польшу 

2. Звідки приїхав Ваш брат?  

А) з Йорданія      Б) в Йорданію     В) з Йорданії 

3. Звідки приїхали  ці подруги? 

А) з Камеруну     Б) з Камерун     В) в Камерун 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … сніданку роблю рухавку. 

А) під час     Б) після     В) до 

2. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) після     Б) під час     В) до 

3. … він поїхав до товариша. 

А) під час      Б) після     В) до 
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Варіант 4 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає …(зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У них немає …. 

А) картки         Б) картку        В) картці 

2. У мене немає  … . 

А) проблем       Б) проблеми     В) проблемах 

3. Сьогодні немає …. 

А) дощу             Б) дощі           В) дощем 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) в студентах     Б) студенти     В) у студентів 

2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) у товаришах     Б) у товаришів     В) товариші 

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) у Лесі     Б) Лесю     В) Лесі 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А) йде     Б) йшла     В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть     Б) пішли     В) ходили 

3. Ти вчора … на стадіон. 

А) йшов     Б) ходив     В) пішов 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди ми підемо завтра?  

А) на екскурсію         Б) в екскурсії                 В) з екскурсії 

2. Куди йдуть Ваші товариші?  

А) в гуртожиток     Б) до гуртожитку       В) з гуртожитка 

3. Куди вони поїдуть увечері? 

А) в кінопалаці           Б) до кінопалацу         В) з кінопалаца 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? 

А) з Китая            Б) з Китаю        В) в Китай 
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2. Звідки прийшов  викладач? 

А) в деканаті      Б)  з деканату     В) в деканат 

3. Звідки приїхали батьки?  

А) в Америку      Б)  з Америки       В) в Америці 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … сніданку вона поїде до університету. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) під час     Б) до     В) після 

3. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) під час      Б) до     В) після 

Варіант 5 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У Богдана немає … . 

А) квиток     Б) квитку     В) квитка 

2. У мене немає …. 

А) проблеми     Б) проблема     В) проблем 

3. Сьогодні немає … . 

А) доща     Б) дощу      В) дощ 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Батько)  є будинок. 

А) У батька     Б) У батько     В) Батьку 

2. (Марія) є подруги. 

А) У Марії       Б) У Марія       В)  Марії 

3. (Чен) немає холодильника. 

А) У Чен          Б) У Чена        В)  Чену 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Ти вчора … на стадіон. 

А) йшов       Б) ходив       В) йдеш 

2. Учора наша група … не екскурсію. 

А) ходила     Б) пішла     В) йде 

3. Учора подруги …  до  театру. 
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А) пішли     Б) йдуть     В) ходили 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди ми підемо завтра?  

А) на екскурсію    Б) на екскурсії     В) про екскурсію 

2. Куди йдуть Ваші товариші?  

А) до гуртожитку      Б) в гуртожиток      В) з гуртожитка 

3. Куди вони поїдуть увечері? 

А) на кінопалац     Б) до кінопалацу      В) з кінопалаца 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? 

А) з Китая              Б) з Китаю      В) в Китай 

2. Звідки прийшов  викладач?  

А)  з деканату     Б) в деканаті     В) в деканат 

3.Звідки приїхали батьки? 

А) в Америку      Б) в Америці       В)  з Америки 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … сніданку вона поїде до університету. 

А) після       Б) під час     В) до 

2. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) після       Б) під час     В) до 

3. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) під час     Б) до          В) після 

Варіант 6 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У мене немає … . 

А) проблеми               Б) проблем     В) проблема 

2. У неї немає … . 

А) смак                        Б) смака      В) смаку 

3. У Андрія немає … . 

А) гроші                      Б) грошей      В) грошів 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 
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1. (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) У студентів     Б) У студентах    В)  студентам 

2. (Декан) є телефон. 

А) Декана     Б) У декана     В) Декану  

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) У Лесі     Б) Лесі     В) У Леся 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А) йде     Б) йшла     В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть     Б) пішли     В) ходили 

3. Ти вчора … на стадіон. 

А) йшов     Б) йдеш     В) ходив 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди ми підемо завтра? 

А) на екскурсії                Б) про екскурсію      В) на екскурсію 

2. Куди йдуть Ваші товариші?  

А) до гуртожитку        Б) в гуртожиток      В) з гуртожитка 

3. Куди їде його батько? 

А) в Сирію                       Б) до Сирії                 В) з Сирії 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? 

А) з Китая     Б) з Китаю     В) в Китай 

2. Звідки прийшов  викладач? 

А) в деканаті     Б) з деканату     В) в деканат 

3. Звідки приїхали батьки? 

А)  з Америки    Б) в Америку     В) в Америці 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … обіду вони слухали музику. 

А) після     Б) під час     В) до 

3. …заняття  він поїхав до товариша. 

А) після     Б) під час     В) до 
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Варіант 7 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У них немає … . 

А) картку         Б) картки          В) картці 

2. У нього немає … . 

А) паспорту     Б) паспорті      В) паспорта 

3. У неї немає … . 

А) візу               Б) віза               В) візи 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. Сьогодні (група №4) немає математики. 

А) в групі № 4     Б) у групи №4     В) в групу №4 

2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) у товаришів     Б) в товаришах     В) з товаришами 

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) У Лесі     Б) Лесі     В) У Леся 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Сьогодні моя сестра … до лікарні.  

А) ходила     Б) йде     В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть     Б) пішли     В) ходили 

3. Учора подруги …  до  театру. 

А) пішли    Б) йдуть     В) ходили 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди Ви ходили вчора? 

А) до театру                 Б) в театр                  В) в  театрі 

2. Куди йдуть подруги? 

А) на магазин                 Б) до магазину            В) з магазина 

3. Куди поїхав Ваш брат? 

А) на батьківщину     Б) в батьківщина        В) з батьківщини 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки   прийшов товариш? 

А) в поліклініці     Б) з поліклініки     В) в поліклініку 
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2. Звідки приїхала студентка? 

А) з Йорданія     Б) з Йорданії     В) в Йорданію 

3. Звідки приїхали  ці подруги?  

А) з Камеруну     Б) з Камеруна     В) до Камеруну 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … заняття Ахмед узяв журнал. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) після     Б) під час     В) до 

3. … сніданку роблю рухавку. 

А) під час     Б) до     В) після 

Варіант 8 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У викладача немає … . 

А) журналу          Б) журналі        В) журнала 

2. У мене немає  … . 

А) проблеми        Б) проблемах     В) проблем 

3. Сьогодні немає … . 

А) дощу               Б) дощі             В) дощем 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) У студенти        Б) У студентів     В) студентам 

2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) у товаришах      Б) у товаришів     В) товариші 

3. (Секретар)  є  кабінет. 

А) у секретаря     Б) секретарю          В) у секретарі 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А) йде                    Б) йшла                   В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) ходили              Б) йдуть                В) пішли 
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3. Зараз я … до секретаря. 

А) ходив     Б) йду     В) йшов 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди поїхав Ваш брат?  

А) на батьківщину     Б) в батьківщина       В) з батьківщини 

2. Куди йдуть Ваші товариші? 

А) в гуртожиток       Б) до гуртожитку     В) з гуртожитка 

3. Куди вони поїдуть увечері? 

А) до кінопалацу       Б) в кінопалаці             В) з кінопалаца 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхала Ваша сестра? 

А) з Польша           Б) в Польшу           В) з Польші 

2. Звідки прийшов  викладач? 

А)  з деканату     Б) в деканаті         В) в деканат 

3. Звідки приїхали батьки? 

А) в Америку        Б)  з Америки       В) в Америці 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … обіду він поїхав до товариша. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … сніданку вона поїде до університету. 

А) після     Б) під час     В) до 

3. … заняття Ахмед узяв журнал. 

А) після     Б) під час     В) до 

Варіант 9 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У Богдана немає … . 

А) квиток        Б) квитку         В) квитка 

2. У мене немає … . 

А) проблем     Б) проблеми     В) проблема 

3. У неї немає … . 

А) смак           Б) смака           В) смаку 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 
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ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) У студенти      Б) У студентів     В)  студентам  

2. (Декан) є телефон. 

А) декана               Б) У декана           В) У декану  

3. (Чен) немає холодильника.  

А) У Чен      Б) У Чена     В)  Чену 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А) йде        Б) йшла         В) пішла 

2. Учора наша група … не екскурсію. 

А) пішла     Б) ходила     В) йде 

3. Учора подруги …  до  театру. 

А) ходили     Б) пішли     В) йдуть 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди Ви ходили вчора? 

А) до театру           Б) в театр           В) в  театрі 

2. Куди вона ходила вранці? 

А) до бібліотеки     Б) в бібліотеці     В) бібліотеки 

3.  Куди їде його батько?  

А) в Сирію               Б) з Сирії              В) до Сирії 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхав студент? 

А) з Китая          Б) з Китаю        В) в Китай 

2. Звідки прийшов  викладач? 

А) з деканату    Б) в деканаті     В) в деканат 

3. Звідки приїхали  ці подруги? 

А) з Камерун     Б) з Камеруну     В) в Камерун 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) під час     Б) після     В) до 

2. … сніданку роблю рухавку. 

А) після     Б) під час     В) до 
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3. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) під час     Б) до     В) після 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У мене немає … . 

А) проблеми     Б) проблема     В) проблем 

2. У неї немає… . 

А) смаку         Б) смак             В) смака 

3. Сьогодні немає … . 

А) доща         Б) дощ              В) дощу 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Батько)  є будинок. 

А) У батько     Б) У батька    В) Батьку 

2. (Марія) є подруги. 

А) У Марія     Б) У Марії        В) Марії 

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) У Лесі      Б) Лесі              В) У Леся 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Ти вчора … на стадіон. 

А) ходив     Б)  йшов         В) йдеш 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть     Б) ходили     В) пішли 

3. Сьогодні моя сестра … до лікарні. 

А) ходила     Б) йде          В) пішла 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди поїхав Ваш брат? 

А) в батьківщина          Б) з батьківщини     В) на батьківщину 

2. Куди йдуть Ваші товариші? 

А) до гуртожитку     Б) в гуртожиток      В) на гуртожиток 

3. Куди ми підемо завтра?  

А) на екскурсії       Б) про екскурсію         В) на екскурсію 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 
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1. Звідки   прийшов товариш? 

А) в поліклініці     Б) з поліклініки      В) в поліклініку 

2. Звідки приїхав Ваш брат?  

А) з Йорданії     Б) з Йорданія      В) в Йорданію 

3. Звідки приїхали  ці подруги? 

А) з Камерун     Б) з Камеруну     В) в Камерун 

Завдання 6. Складіть речення. 

1. … заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) після     Б) під час     В) до 

2. … вечері він поїхав до товариша. 

А) після     Б) під час      В) до 

3. … сніданку подруги розмовляли про модний одяг. 

А) після     Б) під час     В) до 

Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У них немає … . 

А) картку            Б) картці       В) картки 

2. У нього немає … . 

А) паспорту      Б) паспорті     В) паспорта 

3. У неї немає … . 

А) візу               Б) віза               В) візи 

Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. (Студенти) є підручники, словники, зошити. 

А) в студентах     Б) студенти           В) у студентів 

2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) у товаришах     Б) у товаришів     В) товариші 

3. (Леся) є комп’ютер. 

А) У Лесі                Б) Лесі                   В) У Леся 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Учора наша група … не екскурсію. 

А) пішла      Б) ходила     В) йде 

2. Учора друзі … на майдан. 
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А) йдуть     Б) ходили     В) пішли 

3. Учора подруги …  до  театру. 

А) пішли     Б) ходили     В) йдуть 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди вони поїдуть увечері? 

А) на кінопалац          Б) до кінопалацу       В) з кінопалаца 

2. Куди Ви ходили вчора? 

А) до театру             Б) в театр                 В) в  театрі 

3. Куди поїхав Ваш брат?  

А) на батьківщину     Б) в батьківщина      В) з батьківщини 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки приїхала Ваша сестра? 

А) з Польші            Б) з Польша          В) в Польшу 

2. Звідки   прийшов товариш? 

А) в поліклініці     Б) в поліклініку       В) з поліклініки 

3. Звідки приїхали батьки?  

А) в Америку        Б) в Америці            В) з Америки 

Завдання 6. Складіть речення. 

1.… заняття ми пішли до інтернет-кафе. 

А) після        Б) під час     В) до 

2. … сніданку роблю рухавку. 

А) під час     Б) до           В) після 

3. … бідіотеки він поїхав до товариша. 

А) після     Б) під час     В) до 

Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

ЗРАЗОК: У мене  немає … (зошит).  - У мене немає зошита. 

1. У викладача немає … . 

А) журналу       Б) журналі      В) журнала 

2. У мене немає  … . 

А) проблем       Б) проблеми     В) проблема 

3. У неї немає … . 

А) візу               Б) віза               В) візи 
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Завдання 2. Складіть речення, використовуючи слова в дужках у потрібній формі. 

ЗРАЗОК : (Богдан) є журнал. - У Богдана  є журнал. 

1. Сьогодні (група № 4) немає математики. 

А) в групі №4           Б) у групи № 4      В) в групу №4 

2. Учора  (товариші) була контрольна робота. 

А) в товаришах     Б) у товаришів     В) з товаришами 

3. (Секретар)  є  кабінет. 

А) секретарю     Б) у секретаря     В) у секретарі 

Завдання 3. Складіть речення. 

1. Зараз студентка … до бібліотеки. 

А) йде            Б) йшла     В) пішла 

2. Учора друзі … на майдан. 

А) йдуть      Б) пішли     В) ходили 

3. Зараз я … до секретаря. 

А) ходив      Б) йшов      В) йду 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Куди ми підемо завтра?  

А) на екскурсію     Б) в екскурсії      В) з екскурсії 

2. Куди йдуть подруги?  

А) на магазин        Б) до магазину        В) з магазина 

3. Куди вони поїдуть увечері?  

А) на кінопалац     Б) до кінопалацу     В) з кінопалаца 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Звідки   прийшов товариш? 

А) в поліклініці     Б) з поліклініки      В) в поліклініку 

2. Звідки прийшов  викладач? 

А) з деканату     Б) в деканаті          В) в деканат 

3. Звідки приїхали батьки?  

А) в Америку       Б) з Америки          В) в Америці 

Завдання 6. Використайте відповідні слова і прочитайте речення. 

1. У неділю … обіду хлопці грали у футбол на стадіоні. 

А) під час     Б) до           В) після 

2. … сніданку вона поїде до університету. 

А) під час     Б) після     В) до 
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3. … вечері  вони слухали музику. 

А) після     Б) під час     В) до 

ЗАНЯТТЯ № 12 

Тема: 

1. Уживання прикметників у родовому відмінку.  

2. Узгодження кількісних числівників з іменниками у родовому відмінку. 

1. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід 

середній рід 

якого? 

жіночий рід 

 

якої? 

 

множина 

 

яких? 

гарного                   -ого 

синього                 -ього 

 

гарної                        -ої 

синьої                      -ьої 

гарних                      -их 

синіх                         -іх 

 

2. УЗГОДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ У РОДОВОМУ 

ВІДМІНКУ 

скільки?  Приклад 

один, сорок один, шістдесят один 

одна, сорок одна, шістдесят одна 

одне, сорок одне, шістдесят одне 

 

+ іменник Н.в.  

однина 

один викладач, сорок один 

викладач, шістдесят один 

викладач 

одна дівчина, сорок одна дівчина, 

шістдесят одна дівчина 

одне вікно, сорок одне вікно, 

шістдесят одне вікно 

два, три, чотири (32, 43, 54 …) 

дві, три, чотири (32, 43, 54…) 

+  іменник 

Н.в. множина 

 

+ іменник Р.в.  

однина 

(середній рід) 

 

два викладачі, сорок три студенти 

дві дівчини 

два вікна, три моря 

5,6,7,8,9 …. 15,36, 100.., 200… 

багато, небагато, мало, немало, 

кілька, декілька 

 

+ іменник  

Р.в. множина 

 

п’ять студентів,  

тридцять шість книжок, 

багато викладачів 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У них немає … . 

А) сучасного магнітофону                                           Б) сучасний магнітофон  

В) сучасному магнітофоні 

2. У тебе немає … . 
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А) мобільного телефону    Б) мобільний телефон     В) мобільному телефоні 

3. У Чена немає … . 

А) теплу куртку                  Б) теплої куртки            В) теплій куртці 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. У місті 6 (види) транспорту: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, літак. 

А) види     Б) видах     В) видів 

2. Вона купила різний посуд: 6 (тарілки), 4 (чашки), 2 (виделки), 2 (ложки), 1 (чайник). 

А) тарілок, чашки, виделки, ложки, чайник 

Б) тарілки, чашок, виделок, ложок, чайник 

В) тарілках, чашках, виделках, ложках, чайнику 

 

3. На його столі лежали 2 (українські підручники), 5 (робочі зошити), 1 (словник), 3 

(олівці), 2 (сині ручки), 1 (гумка). 

А) українських підручники, робочі зошити, словник, олівців, синіх ручок, гумка 

Б) українські підручники, робочих зошитів, словник, олівці, сині ручки, гумка 

В) українські підручники, робочі зошити, словника, олівці, сині ручки, гумки 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Богдане, ти п’єш багато води щодня?(небагато) 

А) так, я п’ю небагато води. 

Б) ні, я п’ю небагато води. 

В) ні, я не п’ю небагато води. 

2. У місті Харкові 8 районів? (дев’ять) 

А) ні, у місті Харкові вісімь  районів.  

Б) ні, у місті Харкові дев’ять районів. 

В) ні, у місті Харкові дев’ять райони. 

3. На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

А) так, ми пишемо кілька вправ 

Б) ні, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки поверхів у вашому гуртожитку №5?(5) 

А) 5 поверхах     Б) 5  поверхів                 В) 5 поверхи 

2. Скільки людей у його родині?(7) 

А) 7 людей          Б) 7 людях                     В) 7 люди 

3.Скільки гривень коштує ця модна куртка?(200) 
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А) 200 гривні      Б) 200 гривень              В) 200 гривнах 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки років Ви працюєте в цьому університеті?(11) 

А) 11 роки                 Б) 11 років             В) 11 роках 

2. Скільки студентів у Вашій групі? (10) 

А) 10 студентів      Б) 10 студенти    В) 10 студентах 

3.Скільки гривень коштує цей модний костюм? (300) 

А) 300 гривень         Б) 300 гривні        В) 300 гривнах 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У Лесі немає … . 

А) синьої ручки         Б) синю ручку                В) синій ручці 

2. У Вана немає … . 

А) старші брати      Б) старших братів      В) старших братах 

3. Олена немає … . 

А) літнє взуття       Б) літньому взутті       В) літнього взуття 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. У книжковій шафі стояли 7 (книжки), 4 (журнали). 

А) книжок, журнали            Б) книжки, журнали     В) книжках, журналах 

2. В аудиторії на вікні стояло 3 (чудові квітки). 

А) чудових квіток                  Б) чудові квітки            В) чудових квітках 

3. На нашому підготовчому факультеті навчається 400 (іноземні студенти). 

А) іноземних студентів     Б) іноземні студенти     В) іноземним студентам 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Словник коштує дванадцять гривень?(20) 

А) ні, словник коштує двадцять гривень. 

Б) ні, словник коштує дві гривні.  

В) ні, словник коштує двісті гривень. 

 

2. У вашій групі багато китайських студентів? (мало) 

А) ні, унашій групі мало китайських студентів. 

Б) так, унашій групі мало китайських студентів. 

В) так, унашій групі багато китайських студентів. 
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3. У вашому гуртожитку 4 поверхи? (5) 

А) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхів.  

Б)) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхи. 

В)) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхах. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 доларів     Б) 150 долари     В)150 доларах 

2. Скільки книжок і журналів читав друг щомісяця?(6,2) 

А) 6 книжки та 2 журналів    

Б) 6 книжки та 2 журнала 

В) 6 книжок та 2 журнали 

3. Скільки літрів води він п’є щодня? (2) 

А) 2 літрів     Б) 2 літра      В) 2 літри 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів Ви хочете поміняти? (50) 

А) 50 доларів         Б) 50 долари           В) 50 долар 

2. Скільки фільмів дивився друг щонеділі? (3) 

А) 3 фільмів           Б) 3 фільми           В)  3 фільмах 

3.Скільки предметів Ви вивчаєте щодня? (3) 

А) 3 предметів     Б) 3 предмети       В) 3 предмета 

Варіант 3 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Я не купив … . 

А) електричний чайник 

Б) електричного чайника 

В) електричному чайнику 

2. У цьому магазині не продають … . 

А) жіночі костюми 

Б) жіночих костюмів 

В) жіночих костюмах 

3. У них немає … . 
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А) сучасного магнітофону 

Б) сучасний магнітофон 

В) сучасному магнітофоні 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. Електричний чайник коштує 70 (гривні). 

А)  гривні     Б) гривнах     В) гривень 

2. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитків      Б) квитках     В) квитки 

3. У місті 6 (види) транспорту: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, літак. 

 А) видів      Б) види     В) видах 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У вашій кімнаті мешкає 2 студенти? (3) 

А) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студенти. 

Б) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студентів. 

В) Так, у моїй кімнаті мешкає 3 студентах. 

2. У супермаркеті 8 відділів? (10) 

А) Ні, у супермаркеті десять відділів 

Б) Ні, у супермаркеті десять відділи. 

В) Ні, у супермаркеті десять відділах. 

3. Богдане, ти п’єш багато води щодня?(небагато) 

А) ні, я п’ю небагато води. 

Б) так, я п’ю небагато води. 

В) ні, я не п’ю небагато води. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки мов Ви знаєте? (3)  

А) 3 мов                          Б) 3 мови                     В) 3 мову 

2. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзів      Б) небагато друзі        В) небагато друзях 

3. Скільки поверхів у вашому гуртожитку №5? (5) 

А) 5 поверхах               Б) 5  поверхів                В) 5 поверхи 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки іноземних мов Ви знаєте? (2) 

А) 2 мов                        Б) 2 мова                         В) 2 мови 
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2. Скільки грошей надіслали батьки? (небагато) 

А) небагато гроші      Б) небагато грошей     В) небагато грошах 

3. Ви надовго поїдете до Китаю? (кільки місяців) 

А) на кілька місяців       Б) на кілька місяці      В) на кілька місяцях 

Варіант 4 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Я не купив… . 

А) електричного чайника    

Б) електричному чайнику    

В) електричний чайник 

2. У них немає … . 

А)  сучасний магнітофон 

Б) сучасному магнітофоні 

В) сучасного магнітофону 

3. Олена немає … . 

А) літнього взуття 

Б) літнє взуття 

В) літньому взутті 

 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. На нашому підготовчому факультеті навчається 400 (іноземні студенти). 

А) іноземних студентів 

Б) іноземні студенти 

В) іноземним студентам 

 

2. Вона купила різний посуд: 6 (тарілки), 4 (чашки), 2 (виделки), 2 (ложки), 1 (чайник). 

А) тарілок, чашки, виделки, ложки, чайник 

Б) тарілки, чашок, виделок, ложок, чайник 

В) тарілках, чашках, виделках, ложках, чайнику 

3. У книжковій шафі стояли 7 (книжки), 4 (журнали). 

А) книжок, журнали 

Б) книжки, журнали 

В) книжках, журналах 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 
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1. У вашій групі багато китайських студентів? (мало) 

А) ні, унашій групі мало китайських студентів. 

Б) так, унашій групі мало китайських студентів. 

В) так, унашій групі багато китайських студентів. 

2. Богдане, ти п’єш багато води щодня?(небагато) 

А) ні, я п’ю небагато води. 

Б) так, я п’ю небагато води. 

В) ні, я не п’ю небагато води. 

3. У вашому гуртожитку 4 поверхи? (5) 

А) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхів.  

Б) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхи. 

В)  ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхах. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки літрів води він п’є щодня? (2) 

А) 2 літрів     Б) 2 літра     В) 2 літри 

2. Скільки людей у його родині? (7) 

А) 7 людей     Б) 7 людях     В) 7 люди 

3. Скільки книжок і журналів читав друг щомісяця?(6,2) 

А) 6 книжок та 2 журнали 

Б) 6 книжки та 2 журналів 

В) 6 книжки та 2 журналах 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1.  Скільки гривень коштує цей модний костюм? (300) 

А) 300 гривні     Б) 300 гривнах     В) 300 гривень 

2. Скільки предметів Ви вивчаєте щодня? (3) 

А) 3 предмети     Б) 3 предметів     В) 3 предмета 

3. Скільки років Ви працюєте в цьому університеті? (11) 

А) 11 років      Б) 11 роки     В) 11 роках 

Варіант 5 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У тебе немає … . 

А) мобільного телефону     Б) мобільний телефон     В) мобільному телефоні 

2. У цьому магазині не продають … . 
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А) жіночі костюми            Б) жіночих костюмів     В) жіночих костюмах 

3. У Чена немає … . 

А) теплу куртку                   Б)  теплої куртки        В) теплій куртці 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. Електричний чайник коштує 70 (гривні). 

А) гривень                             Б) гривні                           В) гривнах 

2. На його столі лежали 2 (українські підручники), 5 (робочі зошити), 1 (словник), 3 

(олівці), 2 (сині ручки), 1 (гумка). 

А) українських підручники, робочі зошити, словник, олівців, синіх ручок, гумка 

Б) українські підручники, робочі зошити, словника, олівці, сині ручки, гумки-В) українські 

підручники, робочих зошитів, словник, олівці, сині ручки, гумка 

3. В аудиторії на вікні стояло 3 (чудові квітки). 

А) чудові квітки               Б) чудових квіток            В) чудових квітках 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Словник коштує дванадцять гривень? (20) 

А) ні, словник коштує двадцять гривень. 

Б) ні, словник коштує дві гривні.  

В) ні, словник коштує двісті гривень. 

2. У вашій кімнаті мешкає 2 студенти? (3) 

А) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студенти. 

Б) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студентів. 

В) Так, у моїй кімнаті мешкає 3 студентах. 

3. У місті Харкові 8 районів? (9) 

А) ні, у місті Харкові дев’ять районів. 

Б) ні, у місті Харкові дев’ять районах. 

В) ні, у місті Харкові дев’ять райони. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 долари     Б) 150 доларів       В)150 доларах 

2. Скільки мов Ви знаєте? (3)  

А) 3 мов               Б) 3 мови               В) 3 мову 

3.Скільки поверхів у вашому гуртожитку №5? (5) 

А) 5  поверхів     Б) 5 поверхах        В)5 поверхи 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 
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1. Скільки фільмів дивився друг щонеділі? (3) 

А) 3 фільмів                Б) 3 фільмах            В) 3 фільми 

2. Скільки студентів у Вашій групі? (10) 

А) 10 студентів     Б) 10 студенти        В) 10 студентах 

3. Скільки доларів Ви хочете поміняти? (50) 

А) 50 долари             Б) 50 доларів           В)50 долар 

Варіант 6 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У Лесі немає … . 

А) синю ручку                 Б) синій ручці                   В) синьої ручки 

2. У цьому магазині не продають … . 

А) жіночі костюми     Б) жіночих костюмів     В) жіночих костюмах 

3. Олена немає … . 

А) літнє взуття            Б) літнього взуття       В) літньому взутті 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. У книжковій шафі стояли 7 (книжки), 4 (журнали). 

А) книжки, журнали      Б) книжок, журнали      В) книжках, журналах 

2. На нашому підготовчому факультеті навчається 400 (іноземні студенти). 

А) іноземних студентів     Б) іноземні студенти     В) іноземним студентам 

3. У місті 6 (види) транспорту: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, літак. 

А) види                                  Б) видах                             В) видів 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

А) ні, ми пишемо кілька вправ 

Б) так, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ 

2. У супермаркеті 8 відділів? (10) 

А) Ні, у супермаркеті десять відділів. 

Б) Ні, у супермаркеті десять відділи. 

В) Ні, у супермаркеті десять відділах. 

3. Богдане, ти п’єш багато води щодня?(небагато) 

А) ні, я п’ю небагато води. 
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Б) так, я п’ю небагато води. 

В) ні, я не п’ю небагато води. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки людей у його родині? (7) 

А) 7 людей        Б) 7 людях       В) 7 люди 

2. Скільки мов Ви знаєте? (3)  

А) 3 мов            Б)3 мову          В) 3 мови 

3. Скільки гривень коштує ця модна куртка? (200) 

А) 200 гривень      Б) 200 гривні     В) 200 гривнах 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки фільмів дивився друг щонеділі? (3) 

А) 3 фільми         Б) 3 фільмів          В) 3 фільмах 

2. Скільки гривень коштує цей модний костюм? (300) 

А) 300 гривні       Б) 300 гривнах     В) 300 гривень 

3. Скільки предметів Ви вивчаєте щодня? (3) 

А) 3 предметів     Б) 3 предмета     В) 3 предмети 

Варіант 7 

Завдання 1. Напишіть речення. Поставте словосполучення у потрібній формі. 

1. У Вана немає … . 

А) старші брати      Б) старших братів     В) старших братах 

2. У цьому магазині не продають … . 

А) жіночі костюми     Б) жіночих костюмів     В) жіночих костюмах 

3. У них немає … . 

А) сучасного магнітофону  

Б)  сучасний магнітофон   

В) сучасному магнітофоні 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. В аудиторії на вікні стояло 3 (чудові квітки). 

А) чудових квіток       Б) чудових квітках      В) чудові квітки 

2. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитки      Б) квитків     В) квитках 

3. Вона купила різний посуд: 6 (тарілки, 4 (чашки, 2 (виделки), 2 (ложки), 1 (чайник). 

А) тарілок, чашки, виделки, ложки, чайник 
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Б) тарілки, чашок, виделок, ложок, чайник 

В) тарілках, чашках, виделках, ложках, чайнику 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У супермаркеті 8 відділів? (10) 

А) Ні, у супермаркеті десять відділів. 

Б) Ні, у супермаркеті десять відділи. 

В) Ні, у супермаркеті десять відділах. 

2. У місті Харкові 8 районів? (9) 

А) ні, у місті Харкові дев’ять районів. 

Б) ні, у місті Харкові дев’ять районах. 

В) ні, у місті Харкові дев’ять райони. 

3. У вашій групі багато китайських студентів? (мало) 

А) ні, унашій групі мало китайських студентів. 

Б) так, унашій групі мало китайських студентів. 

В) так, унашій групі багато китайських студентів. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 долари      Б)150 доларів      В) 150 доларах 

2. Скільки літрів води він п’є щодня? (2) 

А)  2 літрів           Б) 2 літри          В) 2 літра    

3. Скільки людей у його родині? (7) 

А) 7 людях           Б) 7 людей          В) 7 люди 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви надовго поїдете до Китаю? (кільки місяців) 

А) на кілька місяців       Б) на кілька місяці      В) на кілька місяцях 

2. Скільки доларів Ви хочете поміняти? (50) 

А) 50 долари     Б) 50 доларів     В) 50 долар 

3. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзів        Б) небагато друзі      В) небагато друзях 

Варіант 8 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У Чена немає … . 

А)  теплу куртку           
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Б) теплої куртки          

В) теплій куртці 

2. Я не купив … . 

А) електричний чайник      

Б) електричного чайника   

В) електричному чайнику 

3. Олена немає … . 

А) літнього взуття  

Б) літнє взуття     

В) літньому взутті 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. В аудиторії на вікні стояло 3 (чудові квітки). 

А) чудових квіток      Б) чудові квітки     В) чудових квітках 

2. На його столі лежали 2 (українські підручники), 5 (робочі зошити), 1 (словник), 3 

(олівці), 2 (сині ручки), 1 (гумка). 

А) українські підручники, робочих зошитів, словник, олівці, сині ручки, гумка 

Б)  українських підручники, робочі зошити, словник, олівців, синіх ручок, гумка 

В)  українські підручники, робочі зошити, словника, олівці, сині ручки, гумки 

3. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитків     Б) квитки     В) квитках 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У супермаркеті 8 відділів? (10) 

А) Ні, у супермаркеті десять відділів. 

Б) Ні, у супермаркеті десять відділи. 

В) Ні, у супермаркеті десять відділах. 

2. На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

Б) так, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ  

А) ні, ми пишемо кілька вправ 

3. У вашому гуртожитку 4 поверхи? (5) 

А) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхів.  

Б) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхи. 

В) ні, у нашому гуртожитку п’ять поверхах. 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки гривень коштує ця модна куртка? (200) 

А) 200 гривні     Б) 200 гривнах     В) 200 гривень 

2. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзі     Б) небагато друзях      В) небагато друзів 

3. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 доларів     Б) 150 долари     В) 150 доларах 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзів     Б) небагато друзі     В) небагато друзях 

2. Скільки студентів у Вашій групі? (10) 

А) 10 студенти     Б) 10 студентів     В) 10 студентах 

3. Скільки фільмів дивився друг щонеділі? (3) 

А) 3 фільмів     Б) 3 фільмах      В) 3 фільми 

Варіант 9 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У цьому магазині не продають … . 

А) жіночих костюмів     Б) жіночі костюми     В) жіночих костюмах 

2. У тебе немає … . 

А) мобільного телефону     Б)  мобільний телефон     В) мобільному телефоні 

3. Я не купив … . 

А)  електричного чайника  

Б) електричному чайнику   

В) електричний чайник 

 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. В аудиторії на вікні стояло 3 (чудові квітки). 

А) чудових квіток               Б) чудові квітки               В) чудових квітках 

2. Вона купила різний посуд: 6 (тарілки, 4 (чашки, 2 (виделки), 2 (ложки), 1 (чайник). 

А) тарілок, чашки, виделки, ложки, чайник 

Б) тарілки, чашок, виделок, ложок, чайник 

В) тарілках, чашках, виделках, ложках, чайнику 

3. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитків       Б) квитки     В) квитках 
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Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Словник коштує дванадцять гривень? (20) 

А) ні, словник коштує двадцять гривень. 

Б)  ні, словник коштує дві гривні.  

В) ні, словник коштує двісті гривень. 

 

2. Богдане, ти п’єш багато води щодня?(небагато) 

А) ні, я п’ю небагато води. 

Б) так, я п’ю небагато води. 

В) ні, я не п’ю небагато води. 

3. У вашій кімнаті мешкає 2 студенти? (3) 

А) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студенти. 

Б) Ні, у моїй кімнаті мешкає 3 студентів. 

В) Так, у моїй кімнаті мешкає 3 студентах. 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки поверхів у вашому гуртожитку №5? (5) 

А) 5 поверхах     Б) 5 поверхи     В) 5  поверхів 

2. Скільки літрів води він п’є щодня? (2) 

А)  2 літрів     Б) 2 літра     В) 2 літри 

3. Скільки книжок і журналів читав друг щомісяця?(6,2) 

А) 6 книжок та 2 журнали 

Б) 6 книжки та 2 журналів 

В) 6 книжки та 2 журналах 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви надовго поїдете до Китаю? (кільки місяців) 

А) на кілька місяців        Б) на кілька місяці             В) на кілька місяцях 

2. Скільки гривень коштує цей модний костюм? (300) 

А) 300 гривні                      Б) 300 гривень                  В)300 гривнах 

3. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзі              Б) небагато друзях         В) небагато друзів 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У них немає … . 
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А) сучасного магнітофону 

Б) сучасний магнітофон 

В) сучасному магнітофоні 

2. У цьому магазині не продають … . 

А)  жіночі костюми       Б) жіночих костюмів       В) жіночих костюмах 

3. У Лесі немає … . 

А) синьої ручки       Б) синю ручку      В) синій ручці 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. У місті 6 (види) транспорту: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, літак. 

А)  види                                  Б) видах                            В) видів 

2. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитків                            Б) квитки                        В) квитках 

3. У книжковій шафі стояли 7 (книжки), 4 (журнали). 

А) книжок, журнали       Б) книжки, журнали       В) книжках, журналах 

 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У місті Харкові 8 районів? (9) 

А) ні, у місті Харкові дев’ять районів. 

Б) ні, у місті Харкові дев’ять районах. 

В) ні, у місті Харкові дев’ять райони. 

2. У супермаркеті 8 відділів? (10) 

А) Ні, у супермаркеті десять відділів. 

Б) Ні, у супермаркеті десять відділи. 

В) Ні, у супермаркеті десять відділах. 

 

3.На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

А) ні, ми пишемо кілька вправ 

Б) так, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзі       Б) небагато друзях        В) небагато друзів 

2. Скільки людей у його родині? (7) 

А) 7 людях                  Б) 7 люди                          В) 7 людей 
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3. Скільки книжок і журналів читав друг щомісяця?(6,2) 

А)  6 книжки та 2 журналів 

Б)  6 книжки та 2 журналах- 

В) 6 книжок та 2 журнали 

 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви надовго поїдете до Китаю? (кільки місяців) 

А) на кілька місяці       Б)  на кілька місяцях       В) на кілька місяців 

2. Скільки років Ви працюєте в цьому університеті? (11) 

А) 11 роки             Б) 11 роках       В) 11 років 

3. Скільки доларів Ви хочете поміняти? (50) 

А) 50 долари         Б) 50 долар       В) 50 доларів 

Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. У Чена немає … . 

А) теплу куртку                Б) теплої куртки                 В) теплій куртці 

2. Я не купив … . 

А) електричного чайника   

Б) електричний чайник   

В) електричному чайнику 

3. У тебе немає … . 

А) мобільний телефон      Б) мобільного телефону     В) мобільному телефоні 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. На його столі лежали 2 (українські підручники), 5 (робочі зошити), 1 (словник), 3 

(олівці), 2 (сині ручки), 1 (гумка). 

А) українських підручники, робочі зошити, словник, олівців, синіх ручок, гумка 

Б) українські підручники, робочі зошити, словника, олівці, сині ручки, гумки 

В) українські підручники, робочих зошитів, словник, олівці, сині ручки, гумка 

2. Я придбав у касі 4 (квитки). 

А) квитки     Б) квитків     В) квитках 

3. Вона купила різний посуд: 6 (тарілки, 4 (чашки, 2 (виделки), 2 (ложки), 1 (чайник). 

А) тарілок, чашки, виделки, ложки, чайник 

Б) тарілки, чашок, виделок, ложок, чайник 

В) тарілках, чашках, виделках, ложках, чайнику 
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Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. У вашій групі багато китайських студентів? (мало) 

А) ні, унашій групі мало китайських студентів. 

Б) так, унашій групі мало китайських студентів. 

В)  так, унашій групі багато китайських студентів. 

2. На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

А) ні, ми пишемо кілька вправ 

Б) так, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ 

3. Словник коштує дванадцять гривень? (20) 

А) ні, словник коштує двадцять гривень 

Б) ні, словник коштує дві гривні 

В) ні, словник коштує двісті гривень 

 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 долари       Б) 150 доларів          В)150 доларах 

2. Скільки літрів води він п’є щодня? (2) 

А)  2 літрів           Б) 2 літри               В) 2 літра 

3.Скільки поверхів у вашому гуртожитку №5? (5) 

А) 5 поверхах       Б) 5  поверхів          В) 5 поверхи 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

1. Ви надовго поїдете до Китаю? (кільки місяців) 

А) на кілька місяців     Б) на кілька місяці     В) на кілька місяцях 

2. Скільки років Ви працюєте в цьому університеті? (11) 

А) 11 років         Б) 11 роки       В) 11 роках 

3. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзів     Б)  небагато друзі     В) небагато друзях 

Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Олена немає … . 

А)  літнього взуття     Б)  літнє взуття     В)  літньому взутті 

2. У них немає … . 

А) сучасний магнітофон      
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Б) сучасного магнітофону 

В) сучасному магнітофоні 

3. У Вана немає … . 

А) старших братів     Б) старші брати     В) старших братах 

Завдання 2. Складіть речення. Узгодьте числівники з іменниками. 

1. Електричний чайник коштує 70 (гривні). 

А) гривень     Б)  гривні     В)  гривнах 

2. У місті 6 (види) транспорту: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, літак. 

А) види     Б) видах     В) видів 

3. У книжковій шафі стояли 7 (книжки), 4 (журнали). 

А) книжки, журнали     Б) книжках, журналах      В) книжок, журнали 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. На уроці ви пишете одну вправу? (кілька) 

А) ні, ми пишемо кілька вправ 

Б) так, ми пишемо кілька вправ 

В) ні, ми не пишемо кілька вправ 

2. У вашій групі багато китайських студентів? (мало) 

А) ні, унашій групі мало китайських студентів. 

Б) так, унашій групі мало китайських студентів. 

В) так, унашій групі багато китайських студентів. 

3. У місті Харкові 8 районів? (9) 

А) ні, у місті Харкові дев’ять районів. 

Б) ні, у місті Харкові дев’ять районах. 

В) ні, у місті Харкові дев’ять райони. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки доларів вам треба поміняти? (150) 

А) 150 доларів     Б) 150 долари     В) 150 доларах 

2. Скільки книжок і журналів читав друг щомісяця?(6,2) 

А) 6 книжки та 2 журналів 

Б) 6 книжки та 2 журналах 

В) 6 книжок та 2 журнали 

3. Скільки гривень коштує ця модна куртка? (200) 

А) 200 гривень     Б)  200 гривні     В)  200 гривнах 
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Завдання 5.Дайте відповіді на питання. 

1. Скільки фільмів дивився друг щонеділі? (3) 

А) 3 фільмів                       Б) 3 фільми               В) 3 фільмах 

2. Скільки друзів Ви маєте? (небагато) 

А) небагато друзів         Б) небагато друзі       В) небагато друзях 

3. Скільки студентів у Вашій групі? (10) 

А) 10 студенти               Б) 10 студентах        В) 10 студентів 

ЗАНЯТТЯ № 13 

Тема: 

1) Уживання присвійних займенників у родовому відмінку.  

2) Уживання вказівних займенників у родовому відмінку.  

3) Складні речення зі словами якого (якої, яких), чийого (чиєї, чиїх). 

1. УЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

у  чийого? 

жіночий рід 

 

у  чиєї? 

 

множина 

 

у  чиїх? 

свого 

мого 

твого 

його 

нашого 

вашого 

їхнього 

своєї 

моєї 

твоєї 

її 

нашої 

вашої 

їхньої 

своїх 

моїх 

твоїх 

 

наших 

ваших 

їхніх 

2. УЖИВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

у якого? 

жіночий рід 

 

у якої? 

 

множина 

 

у яких? 

цього 

того 

цієї 

тієї 

тих 

цих 

 

3. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ СЛОВАМИ ЯКОГО (ЯКОЇ, ЯКИХ), ЧИЙОГО (ЧИЄЇ, 

ЧИЇХ) 

1. Амін сказав. У його брата немає нової 

куртки. 

2. Амін сказав. У того студента немає нової 

куртки. 

1. Амін сказав, у чийого брата немає 

нової куртки. 

2. Амін сказав, у якого студента  

немає нової куртки. 
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Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У  …  подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашій       Б) нашу      В) нашої 

2. У …  юриста є їхні документи. 

А) твого      Б) твоїм     В) твій 

3. У … художників є чудові картини. 

А) нашім       Б) наші       В) наших 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Я не знаю …  

А) ту жінку                   Б)  тієї жінки                  В) тій жінки 

2. Я не знаю… . 

А) цих викладачів       Б) цими викладачами       В)  ці викладачі 

3. У мене не було … . 

А) цей журнал             Б) цього журналу             В) цьому журналі 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університета             Б)  університеті         В) університету 

2. На вікнах (старий будинок) ми бачили красиві квіти. 

А) старого будинку       Б) старий будинок       В)  старому будинку 

3. У парку (Шевченко) відпочивала молодь. 

А) Шевченко                  Б) Шевченку                  В) Шевченка 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладача       Б) викладач       В) викладачі 

2. Яка це вулиця? (Шевченко) 

А) Шевченко       Б) Шевченка       В) Шевченку 

3. Який це майдан? (Свобода) 

А) Свободи       Б) Свобода       В) Свободу 
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Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

Б) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

 

2. Покупець запитав. У цьому відділі можна придбати куртку. 

А) Покупець запитав, у якому  відділі можна придбати куртку. 

Б) Покупець запитав,  якому відділі можна придбати куртку. 

В) Покупець запитав, у  цьому відділі можна придбати куртку. 

3. Марія розповідала. У цієї подруги учора були гості. 

А) Марія розповідала, у якої подруги учора були гості. 

Б) Марія розповідала, про яку подругу  учора були гості. 

В) Марія розповідала, про якої подруги учора були гості. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг. 

А) Леся чула, про що розповідали дівчата. 

Б) Леся чула, про кого розповідали дівчата. 

В) Леся чула, що розповідали дівчата. 

 

2. Олена казала. Учора вона не купила квитків. 

А) Олена казала, що вона учора не купила. 

Б) Олена казала, чого вона учора не купила. 

В) Олена казала, про що вона учора не купила. 

 

3. Чен розумів. Андрій розповідав про футболіста. 

А) Чен розумів, про кого розповідав Андрій. 

Б) Чен розумів, кого розповідав Андрій. 

В) Чен розумів, про що розповідав Андрій. 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть речення. 
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ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У Богдана немає …  електронної адреси. 

А) Вашої                Б) Вашого        В) Вашій 

2. У секретаря немає (його) студентського квитка. 

А) її                         Б) він                В) його 

3. Сьогодні у … студентів є цікава екскурсія. 

А) Ваші                 Б) Вашім          В) Ваших 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. У неї немає …(те завдання). 

А) того завдання       Б) те завдання       В) тому завданні 

2. Вона не забула …(ті подруги). 

А) ті подруги              Б) тих подруг       В) тих подругах 

3. У нас не було …(та екскурсія). 

А) ту екскурсію        Б) тієї екскурсії       В) тій ексурсії 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свобода            Б) Свободу               В) Свободи 

2. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художнику       Б) художником       В) художника 

3. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) місту                Б) місто                  В) міста 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чиє ім’я ти знаєш? (український письменник) 

А) українського письменника  

Б) український письменник 

В) українському письменнику 

2. Яке у вас друге заняття? (математика) 

А) математика               Б) математику        В) математики 

3. Чия кімната на п’ятому поверсі? (наші викладачі) 

А) наших викладачів       Б) наші викладачі       В) наших викладачах 
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Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив..  

1. Дуань знала. Кун не їсть тих продуктів. 

А) Дуань знала, яких продуктів не їсть Кун. 

Б) Дуань знала, про яких продуктів не їсть Кун. 

В) Дуань знала, у яких продуктів не їсть Кун. 

 

2. Олена запитала. Богдан не вивчив того тексту. 

А) Олена запитала, якого  тексту не вивчив Богдан. 

Б) Олена запитала, про  якого  тексту не вивчив Богдан. 

В) Олена запитала, який текст не вивчив Богдан. 

3. Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, про  якого зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, який зошита немає в Олени. 

 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Хлопці знали. Віктор не любить фізики. 

А) Хлопці знали, чого  Віктор не любить. 

Б) Хлопці знали, про чого Віктор не любить. 

В) Хлопці знали, що Віктор не любить. 

 

2. Олександр Володимирович пояснював. У вівторок він був у ректора. 

А) Олександр Володимирович пояснював, про кого  він був у вівторок.  

Б) Олександр Володимирович пояснював, у кого  він був у вівторок. 

В) Олександр Володимирович пояснював, що він був у вівторок. 

3.У домашньому творі Ван писав. Він мріє про власний бізнес. 

А) У домашньому творі Ван писав, про що він мріє. 

Б) У домашньому творі Ван писав, про кого він мріє. 

В) У домашньому творі Ван писав,  що він мріє. 

 

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення. 
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ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У … сестри іспит з біології. 

А) мою              Б) моїй           В) моєї 

2. У … гостя є своя машина. 

А) їхньому       Б) їхнього        В) їхній 

3. У … подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашій         Б) нашої       В) нашу 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Ми не дивилися (той фільм). 

А) того фільму            Б) той фільм            В)  тому фільмі 

2. Дуань не читала ( та книжка). 

А) ту книжку               Б) тієї книжки       В) тій книжці 

3. Ахмед не вивчав (ті предмети). 

А) тих предметів       Б) ті предмети       В) тих предметах 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На вікнах (старий будинок) ми бачили красиві квіти. 

А) старий будинок       Б) старого будинку       В) старому будинку 

2. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художника              Б)  художнику                В) художнком 

3. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свобода                    Б) Свободи                   В) Свободу 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Яких студентів ви знаєте? (медичний університет) 

А) медичного університету 

Б) медичний університет 

В) медичному університеті 

2. Яких відділів немає в цьому магазині? (господарчі товари, парфумерія) 

А) господарчі товари, парфумерія 

Б) господарчих товарах, парфумерії 

В) господарчих товарів, парфумерії 

3. Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 
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А) викладача       Б) викладач       В) викладачі 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Алі запитав. Ахмед бачив його братів. 

А) Алі запитав, про яких  братів бачив Ахмед.  

Б) Алі запитав, яких братів бачив Ахмед. 

В) Алі запитав, у яких  братів бачив Ахмед. 

 

2. Хлопці розповідали. Учора вони були в цих друзів. 

А) Хлопці розповідали, про яких друзів вони були учора.  

Б) Хлопці розповідали, у яких друзів вони були  учора 

В) Хлопці розповідали, яких друзів вони були учора.  

 

3. Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

Б) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Дуань читала. Спортсменки не їдять цукерок. 

А) Дуань читала, про чого не їдять спортсменки. 

Б) Дуань читала, чого не їдять спортсменки 

В) Дуань читала, про що не їдять спортсменки. 

 

2. Андрій запитав. Рухлат бере диски в Богдана. 

А) Андрій запитав, що  Рухлат бере в Богдана. 

Б) Андрій запитав, чого Рухлат бере в Богдана. 

В)  Андрій запитав, про що  Рухлат бере в Богдана. 

 

3. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг. 

А) Леся чула, про кого розповідали дівчата. 

Б) Леся чула, що розповідали дівчата.     

В) Леся чула, про що розповідали дівчата 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення. 
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ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У (наші) художників є чудові картини. 

А) нашім       Б) наших       В) наші 

2. У Богдана немає (Ваша) електронної адреси. 

А) Вашого       Б) Вашої      В) Вашій 

3. У (наша) подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашої       Б) нашій       В) нашу 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. У неї немає… . 

А) те завдання       Б) того завдання            В) тому завданні 

2. Вона не забула … . 

А) тих подруг        Б) ті подруги                  В) тих подругах 

 

3. Я не знаю … . 

А)  тієї жінки        Б)  ту жінку                  В) тій жінки 

 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свобода                  Б) Свободи                 В) Свободу 

 

2. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університету       Б) університета        В) університеті 

3. У парку (Шевченко) відпочивала молодь. 

А) Шевченко              Б) Шевченка             В) Шевченку 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Яких студентів ви знаєте? (медичний університет) 

А) медичного університету 

Б) медичний університет 

В) медичному університеті 

2. Яких відділів немає в цьому магазині? (господарчі товари, парфумерія) 

А) господарчі товари, парфумерія 

Б) господарчих товарів, парфумерії 

В) господарчих товарах, парфумерії 
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3.Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладач       Б) викладачі        В) викладача 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив. 

1. Олена запитала. Богдан не вивчив того тексту. 

 

А) Олена запитала, про  якого  тексту не вивчив Богдан. 

Б) Олена запитала, який текст не вивчив Богдан.  

В) Олена запитала, якого  тексту не вивчив Богдан. 

2. Покупець запитав. У цьому відділі можна придбати куртку. 

 

А) Покупець запитав,у якому  відділі можна придбати куртку. 

Б) Покупець запитав,  якому відділі можна придбати куртку. 

В) Покупець запитав, у  цьому відділі можна придбати куртку. 

 

3.Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, про  якого зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, який зошита немає в Олени. 

 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Олена казала. Учора вона не купила квитків. 

А) Олена казала, чого вона учора не купила. 

Б) Олена казала, про що вона учора не купила. 

В) Олена казала, що вона учора не купила. 

 

2. Дуань читала. Спортсменки не їдять цукерок. 

А) Дуань читала, чого не їдять спортсменки. 

Б) Дуань читала, про чого не їдять спортсменки. 

В) Дуань читала, про що не їдять спортсменки. 

3. Чен розумів. Андрій розповідав про футболіста. 

А) Чен розумів, кого розповідав Андрій. 

Б) Чен розумів, про кого розповідав Андрій. 
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В) Чен розумів, про що розповідав Андрій. 

 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1.. У секретаря немає (його) студентського квитка. 

А)  її               Б) його                  В) він 

2.У (наша) подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашої       Б) нашій                В) нашу 

 

3.У Богдана немає (Ваша) електронної адреси. 

А) Вашої       Б) Вашого           В) Вашій 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Ахмед не вивчав ( ті предмети). 

А) тих предметів         Б) ті предмети       В) тих предметах 

 

2. Я не знаю (та жінка). 

А) тієї жінки                Б) ту жінку           В) тій жінки 

 

3.Ми не дивилися (той фільм). 

А) того фільму            Б) той фільм       В) тому фільмі 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На вікнах (старий будинок) ми бачили красиві квіти. 

А) старий будинок       Б) старого будинку       В) старому будинку 

2. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) місту                      Б) міста                            В) місто 

3. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свобода                Б) Свободи                          В) Свободу 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Яких студентів ви знаєте? (медичний університет) 

А) медичного університету     

Б) медичний університет 

В) медичному університеті 
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2.Чиє ім’я ти знаєш? (український письменник) 

А) український письменник 

Б) українському письменнику 

В) українського письменника 

 

3. Яка це вулиця? (Шевченко) 

А) Шевченка       Б) Шевченко       В) Шевченку 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив. 

1. Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, про  якого зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, який зошита немає в Олени. 

 

2. Марія розповідала. У цієї подруги учора були гості. 

А) Марія розповідала,у якої подруги учора були гості. 

Б) Марія розповідала, про яку подругу  учора були гості. 

В) Марія розповідала, про якої подруги учора були гості. 

 

3. Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен.  

Б) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Андрій запитав. Рухлат бере диски в Богдана. 

А) Андрій запитав, чого Рухлат бере в Богдана. 

Б) Андрій запитав, про що  Рухлат бере в Богдана.  

В) Андрій запитав, що  Рухлат бере в Богдана. 

 

2. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг.    

А) Леся чула, про кого розповідали дівчата. 

Б) Леся чула, про що розповідали дівчата. 

В) Леся чула, що розповідали дівчата. 
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3. Хлопці знали. Віктор не любить фізики. 

А) Хлопці знали, про чого Віктор не любить. 

Б) Хлопці знали, чого  Віктор не любить. 

В) Хлопці знали, що Віктор не любить. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У (твій) юриста є їхні документи. 

А) твоїм       Б) твого      В) твій 

2. Сьогодні у (Ваші) студентів є цікава екскурсія. 

А) Ваших       Б) Ваші      В) Вашім 

3. У секретаря немає (його) студентського квитка. 

А) її                 Б) він        В) його 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Я не знаю (ці викладачі). 

А) цими викладачами       Б) ці викладачі        В) цих викладачів 

2. У нас не було (та екскурсія). 

А) ту екскурсію              Б) тієї екскурсії      В) тій ексурсії 

3. У неї немає (те завдання). 

А) того завдання          Б) те завдання        В) тому завданні 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художнику              Б) художником       В) художника 

2. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університету       Б) університета       В) університеті 

3. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) місту                     Б) міста                   В) місто 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чия кімната на п’ятому поверсі? (наші викладачі) 
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А) наших викладачів       Б) наші викладачі       В) наших викладачах 

2. Яких відділів немає в цьому магазині? (господарчі товари, парфумерія) 

А) господарчі товари, парфумерія 

Б) господарчих товарах, парфумерії 

В) господарчих товарів, парфумерії 

 

3.Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладача                   Б) викладач                  В) викладачі 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив. 

1. Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, про  якого  зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, який  зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

 

2. Покупець запитав. У цьому відділі можна придбати куртку. 

А) Покупець запитав,у якому  відділі можна придбати куртку. 

Б) Покупець запитав,  якому відділі можна придбати куртку. 

В) Покупець запитав, у  цьому відділі можна придбати куртку. 

 

3. Дуань знала. Кун не їсть тих продуктів. 

А) Дуань знала, яких продуктів не їсть Кун. 

Б) Дуань знала, про яких продуктів не їсть Кун. 

В) Дуань знала, у яких продуктів не їсть Кун. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Олександр Володимирович пояснював. У вівторок він був у ректора. 

А) Олександр Володимирович пояснював, про кого  він був у вівторок. 

Б) Олександр Володимирович пояснював, що він був у вівторок. 

В) Олександр Володимирович пояснював, у кого  він був у вівторок. 

2.У домашньому творі Ван писав. Він мріє про власний бізнес. 

А) У домашньому творі Ван писав, про що він мріє. 

Б) У домашньому творі Ван писав, про кого він мріє. 

В) У домашньому творі Ван писав,  що він мріє. 
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3. Олена казала. Учора вона не купила квитків. 

А) Олена казала, чого вона учора не купила. 

Б) Олена казала, про що вона учора не купила. 

В) Олена казала, що вона учора не купила. 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У (моя) сестри іспит з біології. 

А) мою       Б) моєї              В) моїй 

2. У (твій) юриста є їхні документи. 

А) твоїм     Б) твого           В) твій 

3.У Богдана немає (Ваша) електронної адреси. 

А) Вашої      Б) Вашого      В) Вашій 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Дуань не читала (та книжка). 

А) ту книжку       Б) тієї книжки      В) тій книжці 

2. У нас не було (та екскурсія). 

А) тієї екскурсії     Б) ту екскурсію     В) тій ексурсії 

3. Ахмед не вивчав ( ті предмети). 

А) тих предметів     Б) ті предмети     В) тих предметах 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свободи                   Б) Свобода                  В) Свободу 

2. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) місту                       Б) міста                      В) місто 

3. На вікнах (старий будинок) ми бачили красиві квіти. 

А) старий будинок     Б) старого будинку     В) старому будинку 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Яка це вулиця? (Шевченко) 
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А) Шевченко      Б) Шевченку     В) Шевченка 

2. Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладача     Б) викладач     В) викладачі 

2. Яких відділів немає в цьому магазині? (господарчі товари, парфумерія) 

А) господарчі товари, парфумерія 

Б) господарчих товарах, парфумерії 

В) господарчих товарів, парфумерії 

 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Алі запитав. Ахмед бачив його братів. 

А) Алі запитав, про яких  братів бачив Ахмед. 

Б) Алі запитав, у яких  братів бачив Ахмед.  

В) Алі запитав, яких  братів бачив Ахмед. 

 

2. Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен. 

Б) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

 

3. Олена запитала. Богдан не вивчив того тексту. 

А) Олена запитала, якого  тексту не вивчив Богдан. 

Б) Олена запитала, про  якого  тексту не вивчив Богдан. 

В) Олена запитала, який текст не вивчив Богдан. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Чен розумів. Андрій розповідав про футболіста. 

А) Чен розумів, кого розповідав Андрій. 

Б) Чен розумів, про що розповідав Андрій. 

В) Чен розумів, про кого розповідав Андрій. 

 

2.Андрій запитав. Рухлат бере диски в Богдана. 

А) Андрій запитав, чого Рухлат бере в Богдана.  

Б) Андрій запитав, що  Рухлат бере в Богдана. 

В) Андрій запитав, про що  Рухлат бере в Богдана. 
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3. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг. 

А) Леся чула, про що розповідали дівчата. 

Б) Леся чула, про кого розповідали дівчата. 

В) Леся чула, що розповідали дівчата. 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У секретаря немає (його) студентського квитка. 

А) її                    Б) він        В) його 

2. Сьогодні у (Ваші) студентів є цікава екскурсія. 

А) Ваших       Б) Ваші      В) Вашім 

3. У (наша) подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашій        Б) нашої       В) нашу 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Вона не забула (ті подруги). 

А) ті подруги     Б) тих подруг     В) тих подругах 

3. Ми не дивилися (той фільм). 

А)  той фільм       Б) того фільму       В) тому фільмі 

3. Я не знаю (та жінка). 

А) тієї жінки       Б) ту жінку       В) тій жінки 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) міста                     Б) місту                    В) місто        

2. У парку (Шевченко) відпочивала молодь. 

А) Шевченко             Б) Шевченку             В) Шевченка 

3. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художнику          Б) художником          В) художника 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Який це майдан? (Свобода) 

А) Свобода       Б) Свободу       В) Свободи 
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2.Чиє ім’я ти знаєш? (український письменник) 

А) український письменник 

Б) українському письменнику 

В) українського письменника 

3.Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладач       Б) викладача       В) викладачі 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Хлопці розповідали. Учора вони були в цих друзів. 

А) Хлопці розповідали, у яких друзів вони були  учора.  

Б) Хлопці розповідали, про яких друзів вони були учора.  

В) Хлопці розповідали, яких друзів вони були учора.  

2. Марія розповідала. У цієї подруги учора були гості. 

А) Марія розповідала, про яку подругу  учора були гості.  

Б) Марія розповідала, у якої подруги учора були гості. 

В) Марія розповідала, про якої подруги учора були гості. 

3. Алі запитав. Ахмед бачив його братів. 

А) Алі запитав, яких  братів бачив Ахмед. 

Б) Алі запитав, про яких  братів бачив Ахмед. 

В) Алі запитав, у яких  братів бачив Ахмед. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1.У домашньому творі Ван писав. Він мріє про власний бізнес. 

А) У домашньому творі Ван писав, про кого він мріє. 

Б) У домашньому творі Ван писав, про що він мріє. 

В) У домашньому творі Ван писав,  що він мріє. 

 

2. Чен розумів. Андрій розповідав про футболіста. 

А) Чен розумів, кого розповідав Андрій.  

Б) Чен розумів, про кого розповідав Андрій. 

В) Чен розумів, про що розповідав Андрій. 

 

3. Дуань читала. Спортсменки не їдять цукерок. 
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А) Дуань читала, чого не їдять спортсменки. 

Б) Дуань читала, про чого не їдять спортсменки. 

В) Дуань читала, про що не їдять спортсменки. 

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У (твій) юриста є їхні документи. 

А) твоїм       Б) твого     В) твій 

2. У Богдана немає (Ваша) електронної адреси. 

А) Вашого       Б) Вашій       В) Вашої 

3. У (їхній) гостя є своя машина. 

А) їхнього       Б) їхньому       В) їхній 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. У неї немає (те завдання). 

А) те завдання                Б) тому завданні       В) того завдання 

2. Ахмед не вивчав ( ті предмети). 

А) тих предметів            Б) ті предмети           В) тих предметах 

3. Я не знаю (ці викладачі). 

А) цими викладачами       Б) цих викладачів       В) ці викладачі 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університета               Б) університеті        В) університету 

2. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) міста                            Б) місту                     В) місто 

3. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свобода                       Б)Свободу                  В) Свободи 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Який це майдан? (Свобода) 

А) Свободи       Б) Свобода       В) Свободу 

2. Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладач       Б) викладачі       В) викладача 
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3. Яких студентів ви знаєте? (медичний університет) 

А) медичний університет 

Б) медичного університету 

В) медичному університеті 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Покупець запитав. У цьому відділі можна придбати куртку. 

А) Покупець запитав,у якому  відділі можна придбати куртку. 

Б) Покупець запитав,  якому відділі можна придбати куртку. 

В) Покупець запитав, у  цьому відділі можна придбати куртку. 

2. Хлопці розповідали. Учора вони були в ціх друзів. 

А) Хлопці розповідали, про яких друзів вони були учора.  

Б) Хлопці розповідали, у яких друзів вони були  учора.  

В) Хлопці розповідали, яких друзів вони були учора.  

3. Олена запитала. Богдан не вивчив того тексту. 

А) Олена запитала, якого  тексту не вивчив Богдан. 

Б) Олена запитала, про  якого  тексту не вивчив Богдан. 

В) Олена запитала, який текст не вивчив Богдан. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг. 

А) Леся чула, про що розповідали дівчата. 

Б) Леся чула, про кого розповідали дівчата. 

В) Леся чула, що розповідали дівчата. 

 

2. Андрій запитав. Рухлат бере диски у Богдана. 

А) Андрій запитав, чого Рухлат бере у Богдана. 

Б) Андрій запитав, що  Рухлат бере у Богдана. 

В) Андрій запитав, про що  Рухлат бере у Богдана. 

3. Олена казала. Учора вона не купила квитків. 

А) Олена казала, що вона учора не купила. 

Б) Олена казала, чого вона учора не купила. 
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В) Олена казала, про що вона учора не купила. 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У (наші) художників є чудові картини. 

А) нашім       Б) наші       В) наших 

2. У (їхній) гостя є своя машина. 

А) їхньому       Б) їхній       В) їхнього 

3. У (моя) сестри іспит з біології. 

А) моєї           Б) мою       В) моїй 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Я не знаю (та жінка). 

А) ту жінку                      Б) тій жінки           В) тієї жінки 

2. Дуань не читала ( та книжка). 

А) ту книжку                   Б) тієї книжки       В) тій книжці 

3. У нас не було (та екскурсія). 

А) тієї екскурсії             Б) ту екскурсію        В) тій ексурсії 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художнику                 Б) художником               В) художника 

2. На вулицях (місто) багато зелених дерев. 

А) міста                        Б) місту                          В) місто 

3. На вікнах (старий будинок) ми бачили красиві квіти. 

А) старий будинок       Б) старому будинку       В) старого будинку 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладач                    Б) викладача                  В) викладачі 

2. Яка це вулиця? (Шевченко) 

А) Шевченка                Б) Шевченко                    В) Шевченку 

3. Чия кімната на п’ятому поверсі? (наші викладачі) 
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А) наші викладачі        Б) наших викладачах       В) наших викладачів 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, про  якого зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, який зошита немає в Олени. 

 

2.Алі запитав. Ахмед бачив його братів. 

А) Алі запитав, про яких  братів бачив Ахмед.  

Б) Алі запитав, яких  братів бачивАхмед. 

В) Алі запитав, у яких  братів бачив Ахмед. 

3.Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

Б) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Андрій запитав. Рухлат бере диски в Богдана. 

 

А) Андрій запитав, що  Рухлат бере в Богдана. 

Б) Андрій запитав, чого Рухлат бере в Богдана. 

В) Андрій запитав, про що  Рухлат бере в Богдана. 

 

2. Хлопці знали. Віктор не любить фізики. 

 

А) Хлопці знали, про чого Віктор не любить. 

Б) Хлопці знали, що Віктор не любить.  

В) Хлопці знали, чого  Віктор не любить. 

3. Чен розумів. Андрій розповідав про футболіста. 

А) Чен розумів, про кого розповідав Андрій. 

Б) Чен розумів, кого розповідав Андрій. 

В) Чен розумів, про що розповідав Андрій. 



61 
 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. У Богдана немає (Ваша) електронної адреси. 

А) Вашої         Б) Вашого       В) Вашій 

2. У (їхній) гостя є своя машина. 

А) їхньому       Б) їхній            В) їхнього 

3. У (наші) художників є чудові картини. 

А) нашім        Б) наші           В) наших 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. Ми не дивилися (той фільм). 

А) той фільм                Б) того фільму            В) тому фільмі 

2.  Ахмед не вивчав ( ті предмети). 

А) тих предметів       Б) ті предмети             В) тих предметах 

3. У мене не було (цей журнал). 

А) цей журнал             Б) цього журналу         В) цьому журналі 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. На картині (художник) ми бачимо рідне місто. 

А) художнику       Б) художником                   В) художника        

2. У парку (Шевченко) відпочивала молодь. 

А) Шевченка       Б) Шевченко                       В) Шевченку 

3. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університету       Б) університета         В) університеті 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чиє ім’я ти знаєш? (український письменник) 

А) українського письменника 

Б) український письменник 

В) українському письменнику 

2. Яких відділів немає в цьому магазині? (господарчі товари, парфумерія) 

А) господарчих товарів, парфумерії 

Б) господарчі товари, парфумерія 
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В) господарчих товарах, парфумерії 

 

3.Чий стіл стоїть праворуч? (викладач) 

А) викладач       Б) викладача       В) викладачі 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Хлопці розповідали. Учора вони були в цих друзів. 

А) Хлопці розповідали, про яких друзів вони були учора. 

Б) Хлопці розповідали, у яких друзів вони були  учора.  

В) Хлопці розповідали, яких друзів вони були учора.  

2. Андрій знав. В Олени немає того зошита. 

А) Андрій знав, якого  зошита немає в Олени. 

Б) Андрій знав, про  якого зошита немає в Олени. 

В) Андрій знав, який зошита немає в Олени. 

 

3.Марія розповідала. У цієї подруги учора були гості. 

А) Марія розповідала, про яку подругу  учора були гості. 

Б) Марія розповідала, про якої подруги учора були гості  

В) Марія розповідала, у якої подруги учора були гості. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Дуань читала. Спортсменки не їдять цукерок. 

А) Дуань читала, про чого не їдять спортсменки.  

Б) Дуань читала, чого не їдять спортсменки. 

В) Дуань читала, про що не їдять спортсменки. 

2. Олена казала. Учора вона не купила квитків. 

А) Олена казала, чого вона учора не купила. 

Б) Олена казала, що вона учора не купила. 

В) Олена казала, про що вона учора не купила. 

 

3. У домашньому творі Ван писав. Він мріє про власний бізнес. 

А) У домашньому творі Ван писав, про що він мріє. 

Б) У домашньому творі Ван писав, про кого він мріє. 

В) У домашньому творі Ван писав,  що він мріє. 
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Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення. 

ЗРАЗОК : У … (мій) батько є торговельна компанія. - У мого батька є торговельна 

компанія. 

1. Сьогодні у (Ваші) студентів є цікава екскурсія. 

А) Ваших       Б) Ваші         В) Вашім 

2. У (наша) подруги є мікрохвильова піч. 

А) нашій        Б) нашої       В) нашу 

3. У секретаря немає (його) студентського квитка. 

А) її              Б) він              В) його 

Завдання 2. Закінчить речення. 

ЗРАЗОК : Я не знаю … (той письменник). - Я не знаю того письменника. 

1. У мене не було (цей журнал). 

А) цей журнал            Б) цього журналу       В) цьому журналі 

2. Вона не забула (ті подруги). 

А) ті подруги              Б) тих подруг            В) тих подругах 

3. У неї немає (те завдання). 

А) того завдання       Б) те завдання          В) тому завданні 

Завдання 3. Напишіть речення, використовуйте слова в дужках у потрібній формі.  

1. В аудиторіях (університет) висять нові дошки. 

А) університету       Б) університета        В) університеті 

2. На майдані (Свобода) розташований Харківський національний університет. 

А) Свободи                  Б) Свобода                  В) Свободу 

3. У парку (Шевченко) відпочивала молодь. 

А) Шевченко               Б) Шевченку               В) Шевченка 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Чий це кабінет? (декан) - Це кабінет декана. 

1. Чия кімната на п’ятому поверсі? (наші викладачі) 

А) наших викладачів        Б) наші викладачі       В) наших викладачах 

 

2. Який це майдан? (Свобода) 

А) Свобода                        Б) Свободу                 В) Свободи 

3. Яких студентів ви знаєте? (медичний університет) 

А) медичний університет 

Б) медичного університету 
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В) медичному університеті 

Завдання 5. Складіть речення за зразком, замінивши виділення слова сполучними 

словами (у, про) якого, якої, про яку, (у, про), яких. 

ЗРАЗОК: Віктор розповідав. Друг не купив японського авто. - Віктор розповідав, якого 

авто друг не купив.. 

1. Алі запитав. Ахмед бачив його братів. 

А) Алі запитав, яких  братів бачивАхмед. 

Б) Алі запитав, про яких  братівбачивАхмед. 

В) Алі запитав, у яких  братівбачивАхмед. 

2.Викладач запитував. Чен не розуміє тієї  теми. 

А) Викладач запитував, яку  тему не розуміє Чен.  

Б) Викладач запитував, якої теми  не розуміє Чен. 

В) Викладач запитував, про яку тему не розуміє Чен. 

 

3. Дуань знала. Кун не їсть тих продуктів. 

А) Дуань знала, про яких продуктівне їсть Кун. 

Б) Дуань знала, у яких продуктівне їсть Кун.  

В) Дуань знала, яких продуктівне їсть Кун. 

Завдання 6. Складіть речення за зразком, замінивши виділені слова сполучними 

словами (у, про) кого, чого, що. 

ЗРАЗОК: Володимир знав. Про нього турбуються батько й мати. - Володимир знав, про 

кого турбуються батько й мати. 

1. Олександр Володимирович пояснював. У вівторок він був у ректора. 

А) Олександр Володимирович пояснював, про кого  він був у вівторок. 

Б)  Олександр Володимирович пояснював, що він був у вівторок. 

В) Олександр Володимирович пояснював, у кого  він був у вівторок. 

2. У домашньому творі Ван писав. Він мріє про власний бізнес. 

А) У домашньому творі Ван писав, про що він мріє. 

Б) У домашньому творі Ван писав, про кого він мріє. 

В) У домашньому творі Ван писав,  що він мріє. 

3. Леся чула. Дівчата розповідали про одяг. 

А) Леся чула, про кого розповідали дівчата.  

Б) Леся чула, про що розповідали дівчата. 

В) Леся чула, що розповідали дівчата. 

ЗАНЯТТЯ № 14 

Тема: Уживання іменників в орудному відмінку.  
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1. Уживання особових займенників в орудному відмінку. 

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

автобусом       -ом 

ножем              -ем 

трамваєм         -єм 

рукою             -ою 

гривнею         -ею 

вікном            -ом 

морем             -ем 

автобусами   -ами 

трамваями    -ями 

 

2. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ 

я ти він, воно вона ми ви вони 

мною тобою ним нею нами вами ними 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви пишите в зошиті? 

А) ручкою        Б) ручки             В) ручку 

2. Чим викладач пише на дошці? 

А) крейди       Б) крейдою        В) крейду 

3. Чим Ви відчинили двері? 

А) ключа       Б) ключем          В) ключі 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) друзів                 Б) друзі            В) з друзями 

2. Олено, з ким ти сьогодні поснідала? (батьки) 

        А) з батьками     Б) батьків        В) батьки 

3. Ахмеде, ти знаєш, з ким вони ходили до театру? (дівчата) 

       А) дівчат               Б) у дівчат       В) з дівчатами 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з нею         Б) з ними       В) з ним 

2. Мій батько працює з юристом. 

А) з ним           Б) з нею         В) з ними 
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3. Наші товариши грали у футбол з українцями. 

А) їх                Б) з ними       В) у них 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Викладач задоволений роботою. 

А) Чим задоволений викладач? 

Б) Чому задоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

2. Викладачі задоволені студентами. 

А) Чому задоволені викладачі? 

Б) Ким задоволені викладачі? 

В) Коли задоволені викладачі? 

3. Викладач незадоволений відповіддю студента. 

А) Чому незадоволений викладач? 

Б) Коли задоволений викладач? 

В) Чим незадоволений викладач? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспекту Перемоги 

Б) на проспекті Перемоги 

В) проспектом Перемоги 

2. Де вони гуляли ввечері? (парк Шевченка) 

А) парком Шевченка       Б) у парку Шевченка       В) на парку Шевченка 

3. Чим Вона їхала до центру? (маршрутка) 

А) маршрутки                  Б) у маршрутці                В) маршруткою 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Учора, іноземні, студенти, ходити, з, викладач, до, музей. 

А) Учора іноземні студенти ходили з викладачем до музею. 

Б) Учора іноземні студенти ходили з викладачем в музей. 

В) Учора іноземні студенти ходили з викладача до музею. 

 

2. Я, ходити, до, університет, з, брати. 

А) Я ходжу до університеті з братами. 

Б) Я ходжу до університету з братами 

В) Я ходжу до університетом з братами. 



67 
 

3. Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

Б) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви почистили взуття? 

А) щітки       Б) щіткою       В) щітка 

2. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушника       Б) рушником       В) рушник 

3.Чим Ви ріжете овочі? 

А) ножем       Б) ножа       В) ніж 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Студенте, з чим ви познайомилися на екскурсії? (музеї) 

А) з музеєм                 Б) у музеї                          В) музея 

2. Діано, з ким Ваша подруга займається музикою? (викладач музики) 

А) викладача музики       Б) з викладач музики       В) з викладачем музики 

3. Богдане, ти не знаєш, з ким твій брат сфотографувався? (спортсмени) 

А) спортсменів              Б) з спортсмени                В) зі спортсменами 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1.Я познайомився з Оленою. 

А) з нею       Б) її       В) у неї 

2.Марія прибрала кімнату з сестрою. 

А) її       Б) з нею       В) у неї 

3. Ахмед сидить з Аміром. 

А) з ним       Б) нього       В) з він 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Студент задоволений навчанням. 

А) Ким задоволений студент? 

Б) Чим задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 
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2. Студент задоволений оцінками. 

А) Ким задоволений студент? 

            Б)   Чим задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

3.Туристи незадоволені погодою. 

А) Чим туристи незадоволені? 

Б) Ким туристи незадоволені? 

В) Чому туристи незадоволені? 

 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1.Чим поїде Ваш брат до Києва? (потяг) 

А) потяга                Б) на потязі        В) потягом 

2.Чим Вони плавали Дніпром? (пароплав) 

А) пароплавом       Б) проплава        В) у пароплаві 

3.Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) корабля             Б) на кораблі       В) кораблем 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1.Ахмед, навчатися, у, група №4, разом, з, Амір. 

А) Ахмед навчається у групі №4 разом з Аміром. 

Б) Ахмед навчається у групі №4 разом з Амір. 

В) Ахмед навчається у групи №4 разом з Аміром. 

2.Андрій, снідати, у, студентська, їдальня, з, Моніка. 

А) Андрій снідає у студентській їдальні з Моніка. 

Б) Андрій снідає у студентській їдальні з Монікою. 

В) Андрій снідає у студентської  їдальні з Монікою. 

 

3.Наша, група, з, група №9, їздити, до, Крим. 

А) Наша група з групою № 9 їздила до Криму. 

Б) Наша група з група  № 9 їздила до Криму. 

В) Наша група з групою № 9 їздила до Крима. 

Варіант 3 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1.Чим не можна користуватися під час контрольної роботи? 

А) телефоном       Б) телефона       В) телефоны 
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2. Чим цікавиться Ваш товариш (Ваша подруга)? 

А) спорт       Б) спорті       В) спортом 

3. Чим Ви з друзями займаєтеся у вихідний день? 

А) спорт       Б) спорті       В) спортом 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1.Оксано, з ким ти бігала стадіоном? (сестра) 

А) сестру         Б) з сестрою         В) сестри 

2. Пане, з ким Ви розмовляли в банку? (юрист) 

А) юриста         Б) з юристом       В) юрист 

3. Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) з друзями       Б) друзів             В) друзі 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1.Секретар познайомився зі студентами. 

А)  з ними       Б) у них       В) їх 

2. Декан розмовляв з викладачами. 

А) у них               Б) з ними       В) їх 

3. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з нею               Б) з ними       В) з ним 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Пасажири задоволені потягом. 

А) Ким задоволені пасажири? 

Б) Чому задоволені пасажири? 

В) Чим задоволені пасажири? 

 

2. Спортсмени задоволені умовами контракту. 

А) Ким задоволені спортсмени? 

Б) Чому задоволені спортсмени?  

В) Чим задоволені спортсмени? 

3. Студент задоволений навчанням. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 
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Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1.Де хлопці бігали вранці? (стадіон) 

А) стадіоном       Б) стадіону       В) на стадіоні 

2. Чим Олена їхали до торговельного центру? (метро) 

А) метро       Б) метра       В) на метро 

3. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспектом Перемоги     

Б)  проспекту Перемоги    

В) на проспекті Перемоги 

 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Алі, з, Богдан, нести, важка, сумка. 

А) Алі з Богданом несли важку сумку. 

Б) Алі з Богданом несли важка сумка. 

В) Алі з Богдан несли важку сумку. 

 

2. Уранці, Чен, з, Ван, їхати, автобус. 

А) Уранці Чен з Ваном їхали автобусом. 

Б) Уранці Чен з Ван  їхали автобусом. 

В) Уранці Чен з Ваном їхали на автобусі. 

 

3. Учора, іноземні, студенти, ходити, з, викладач, до, музей. 

А) Учора іноземні студенти ходили з викладачем до музею. 

Б) Учора іноземні студенти ходили з викладачем в музей. 

В) Учора іноземні студенти ходили з викладача до музею. 

Варіант 4 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1.Чим Ви захоплювалися у школі? 

А) математику       Б) математики       В) математикою 

2. Ким пишаються Ваші батьки? 

А) мною                  Б) мене                       В) мені 

3.Чим Ви пишите в зошиті? 

А) ручки                  Б) ручкою                  В) ручку 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 
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1.Студенте, з чим ви познайомилися на екскурсії? (музеї) 

А) з музеєм       Б) у музеї       В) музея 

2. Олено, з ким ти сьогодні поснідала? (батьки) 

А) батьків       Б) батьки       В) з батьками 

3. Оксано, з ким ти бігала стадіоном? (сестра) 

А) сестру       Б) з сестрою       В) сестри 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Наші товариши грали у футбол з українцями. 

А) їх                 Б) з ними       В) у них 

2. Декан розмовляв з викладачами. 

А) з ними       Б) у них         В) їх 

3. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з нею       Б) з ним       В) з ними 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Викладач незадоволений відповіддю студента. 

А) Чим незадоволений викладач? 

Б) Чому незадоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

 

2.Туристи незадоволені погодою. 

А) Ким туристи незадоволені? 

Б) Чому туристи незадоволені? 

В) Чим туристи незадоволені? 

3. Викладач задоволений роботою. 

А) Чому задоволений викладач? 

Б) Коли задоволений викладач? 

В) Чим задоволений викладач? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим поїде Ваш брат до Києва? (потяг) 

А) потяга       Б) потягом       В) на потязі 

2. Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) кораблем       Б) корабля       В) на кораблі 
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3. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспекту Перемоги 

Б) на проспекті Перемоги 

В) проспектом Перемоги 

 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Алі, з, Богдан, нести, важка, сумка. 

А) Алі з Богданом несли важку сумку. 

Б) Алі з Богданом несли важка сумка. 

В) Алі з Богдан несли важку сумку. 

2. Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми.  

Б) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

3.Андрій, снідати, у, студентська, їдальня, з, Моніка. 

А) Андрій снідає у студентській їдальні з Монікою. 

Б) Андрій снідає у студентській їдальні з Моніка. 

В) Андрій снідає у студентської  їдальні з Монікою. 

Варіант 5 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушником       Б) рушника       В) рушник 

2. Чим викладач пише на дошці? 

А) крейдою       Б) крейди       В) крейду 

3.Чим Ви почистили взуття? 

А) щітки       Б) щітка       В) щіткою 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1.Пане, з ким Ви розмовляли в банку? (юрист) 

А) юриста       Б) юрист       В) з юристом 

2. Ахмеде, ти знаєш, з ким вони ходили до театру? (дівчата) 

А) дівчат       Б) з дівчатами       В) у дівчат 

3.Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) друзів       Б) з друзями       В) друзі 
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Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Мій батько працює з юристом. 

А) з ним       Б) з нею       В) з ними 

2. Декан розмовляв з викладачами. 

А) з ними       Б) у них        В) їх 

3. Марія прибрала кімнату з сестрою. 

А) з нею      Б) її       В) у неї 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Викладачі задоволені студентами. 

А) Чому задоволені викладачі?  

Б) Ким задоволені викладачі? 

В) Коли задоволені викладачі? 

2.Пасажири задоволені потягом. 

А) Чим задоволені пасажири? 

Б) Ким задоволені пасажири? 

В)Чому задоволені пасажири? 

3. Студент задоволений навчанням. 

А) Ким задоволений студент? 

Б) Коли задоволений студент?  

В) Чим задоволений студент? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1.Де хлопці бігали вранці? (стадіон) 

А) стадіоном       Б) стадіону       В) на стадіоні 

2.Чим Олена їхали до торговельного центру? (метро) 

А) метро       Б) метра       В)  на метро 

3. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспектом Перемоги 

Б) проспекту Перемоги 

В) на проспекті Перемоги 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання за зразком: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). 

- Учора ми ходили вулицями міста. 
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1. Де вони гуляли ввечері? (парк Шевченка) 

А) парком Шевченка       Б) у парку Шевченка       В) на парку Шевченка 

2. Чим Вони плавали Дніпром? (пароплав) 

А) пароплавом       Б) пароплава        В) у пароплаві 

3.Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) кораблем        Б) корабля       В) на кораблі 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

Б) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

2. Учора, іноземні, студенти, ходити, з, викладач, до, музей. 

А) Учора іноземні студенти ходили з викладачем до музею. 

Б) Учора іноземні студенти ходили з викладачем в музей. 

В) Учора іноземні студенти ходили з викладача до музею. 

3.Алі, з, Богдан, нести, важка, сумка. 

А) Алі з Богданом несли важку сумку. 

Б) Алі з Богданом несли важка сумка. 

В) Алі з Богдан несли важку сумку. 

Варіант 6 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим не можна користуватися під час контрольної роботи? 

А) телефоном           Б) телефона        В) телефоны 

2. Чим Ви відчинили двері? 

А) ключа                      Б) ключем            В) ключі 

3. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушника                 Б) рушником        В) рушник 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1.Олено, з ким ти сьогодні поснідала? (батьки) 

А) з батьками                  Б) батьків                 В) батьки 

2. Богдане, ти не знаєш, з ким твій брат сфотографувався? (спортсмени) 
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А) зі спортсменами          Б) спортсменів       В) з спортсмени 

3.Студенте, з чим ви познайомилися на екскурсії? (музеї) 

А) у музеї                            Б) музея                  В) з музеєм 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Я познайомився з Оленою. 

А) з нею       Б) її                В) у неї 

2. Наші товариши грали у футбол з українцями. 

А) їх                Б) у них       В) з ними 

3.Секретар познайомився зі студентами. 

А) у них         Б) їх           В) з ними 

Завдання 4. Напишіть питання до виділених слів. 

1. Викладач незадоволений відповіддю студента. 

А) Чим незадоволений викладач? 

Б) Чому незадоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

2.Спортсмени задоволені умовами контракту. 

А) Чим задоволені спортсмени? 

Б) Ким задоволені спортсмени? 

В)Чому задоволені спортсмени? 

3. Студент задоволений навчанням. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) кораблем       Б) корабля       В) на кораблі 

2. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспектом Перемоги 

Б) проспекту Перемоги 

В) на проспекті Перемоги 

3. Де хлопці бігали вранці? (стадіон) 

А) стадіоном       Б) стадіону       В) на стадіоні 
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Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Я, ходити, до, університет, з, брати. 

А) Я ходжу до університету з братами. 

Б) Я ходжу до університеті з братами. 

В) Я ходжу до університетом з братами. 

2. Наша, група, з, група №9, їздити, до, Крим. 

А) Наша група з група  № 9 їздила до Криму.  

Б) Наша група з групою № 9 їздила до Криму. 

В) Наша група з групою № 9 їздила до Крима. 

3.Ахмед, навчатися, у, група №4, разом, з, Амір. 

А) Ахмед навчається у групі №4 разом з Аміром. 

Б) Ахмед навчається у групі №4 разом з Амір. 

В) Ахмед навчається у групи №4 разом з Аміром. 

Варіант 7 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушником       Б) рушника        В) рушник 

2.Чим Ви пишите в зошиті? 

А) ручки             Б) ручку               В) ручкою 

3. Чим цікавиться Ваш товариш (Ваша подруга)? 

А) спорт           Б) спорті             В) спортом 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Студенте, з чим ви познайомилися на екскурсії? (музеї) 

А) з музеєм               Б) у музеї                        В) музея 

2. Богдане, ти не знаєш, з ким твій брат сфотографувався? (спортсмени) 

А) спортсменів       Б) зі спортсменами        В) з спортсмени 

3. Олено, з ким ти сьогодні поснідала? (батьки) 

А) з батьками       Б) батьків                         В) батьки 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Декан розмовляв з викладачами. 
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А) з ними       Б) у них       В) їх 

2. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з ним       Б) з нею       В) з ними 

3.Ахмед сидить з Аміром. 

А) нього        Б) з ним       В) з він 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Викладач задоволений роботою. 

А) Чим задоволений викладач? 

Б) Чому задоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

2. Студент задоволений оцінками. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

3. Студент задоволений навчанням. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) корабля             Б) кораблем             В) на кораблі 

2. Чим Вона їхала до центру? (маршрутка) 

А) маршрутки       Б) маршруткою       В) у маршрутці 

3. Чим поїде Ваш брат до Києва? (потяг) 

А) потягом           Б) потяга                В) на потязі 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Андрій, снідати, у, студентська, їдальня, з, Моніка. 

А) Андрій снідає у студентській їдальні з Монікою. 

Б) Андрій снідає у студентській їдальні з Моніка. 

В) Андрій снідає у студентської  їдальні з Монікою. 

2. Уранці, Чен, з, Ван, їхати, автобус. 
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А) Уранці Чен з Ваном їхали автобусом. 

Б) Уранці Чен з Ван  їхали автобусом. 

В) Уранці Чен з Ваном їхали на автобусі. 

3.Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

Б) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

 

Варіант 8 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Ким пишаються Ваші батьки? 

А) мене       Б) мною       В) мені 

2.Чим Ви почистили взуття? 

А) щітки      Б) щіткою       В) щітка 

3.Чим Ви ріжете овочі? 

А) ножем       Б) ножа       В) ніж 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання за зразком: З ким вони мешкають у 

гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у гуртожитку з подругою. 

1.Пане, з ким Ви розмовляли в банку? (юрист) 

А) юриста          Б) юрист            В) з юристом 

2. Ахмеде, ти знаєш, з ким вони ходили до театру? (дівчата) 

А) дівчат             Б) у дівчат       В) з дівчатами 

3. Оксано, з ким ти бігала стадіоном? (сестра) 

А) з сестрою       Б) сестру       В) сестри 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1.Пане, з ким Ви розмовляли в банку? (юрист) 

А) з юристом       Б) юриста       В) юрист 

2. Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) друзів              Б) з друзями       В) друзі 

3.Діано, з ким Ваша подруга займається музикою? (викладач музики) 

А) з викладачем музики       Б) викладача музики       В) з викладач музики 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 
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1.  Ахмед сидить з Аміром. 

А) нього         Б) з він       В) з ним 

2. Декан розмовляв з викладачами. 

А) з ними       Б) у них       В) їх 

3.Мій батько працює з юристом. 

А) з нею       Б) з ними       В) з ним 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Пасажири задоволені потягом. 

А) Чим задоволені пасажири? 

Б) Ким задоволені пасажири? 

В) Чому задоволені пасажири? 

2. Спортсмени задоволені умовами контракту. 

А) Чим задоволені спортсмени? 

Б) Ким задоволені спортсмени? 

В) Чому задоволені спортсмени? 

3.Викладачі задоволені студентами. 

А) Чим задоволені викладачі? 

Б) Чому задоволені викладачі? 

В) Коли задоволені викладачі? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим вони плавали Дніпром? (пароплав) 

А) пароплавом                  Б) пароплава                         В) у пароплаві 

2. Чим Олена їхали до торговельного центру? (метро) 

А) метро                           Б) метра                               В) на метро 

3.Де вони гуляли ввечері? (парк Шевченка) 

А) у парку Шевченка       Б) на парку Шевченка          В) парком Шевченка 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Учора, іноземні, студенти, ходити, з, викладач, до, музей. 

А) Учора іноземні студенти ходили з викладачем до музею. 

Б) Учора іноземні студенти ходили з викладачем в музей. 

В) Учора іноземні студенти ходили з викладача до музею. 

2. Наша, група, з, група №9, їздити, до, Крим. 

А) Наша група з групою № 9 їздила до Криму. 
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Б) Наша група з група  № 9 їздила до Криму. 

В) Наша група з групи № 9 їздила до Крима. 

3.Ахмед, навчатися, у, група №4, разом, з, Амір. 

А) Ахмед навчається у групі №4 разом з Аміром. 

Б) Ахмед навчається у групі №4 разом з Амір. 

В) Ахмед навчається у групи № 4 разом з Аміром. 

Варіант 9 

1. Чим викладач пише на дошці? 

А) крейди                     Б) крейду                      В) крейдою 

2. Чим Ви захоплювалися у школі? 

А) математику       Б) математикою       В)математики 

3. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушником         Б) рушника                    В) рушник 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Пане, з ким Ви розмовляли в банку? (юрист) 

А) юриста                       Б) з юристом          В) юрист 

2. Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) друзів                           Б) з друзями            В) друзі 

3.Богдане, ти не знаєш, з ким твій брат сфотографувався? (спортсмени) 

А) зі спортсменами       Б) спортсменів       В) з спортсмени 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Я познайомився з Оленою. 

А) її         Б) з нею         В) у неї 

2. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з ним         Б) з нею       В) з ними 

3.Секретар познайомився зі студентами. 

А) з ними       Б) у них       В) їх 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1.Туристи незадоволені погодою. 

А) Чим туристи незадоволені? 
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Б) Ким туристи незадоволені? 

В) Чому туристи незадоволені? 

2. Викладач задоволений роботою. 

А) Чим задоволений викладач? 

Б) Чому задоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

3.Спортсмени задоволені умовами контракту. 

А) Чим задоволені спортсмени? 

Б) Ким задоволені спортсмени? 

В) Чому задоволені спортсмени? 

 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим Олена їхала до торговельного центру? (метро) 

А) метро       Б) метра       В) на метро 

2. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспектом Перемоги        

Б) проспекту Перемоги   

В) на проспекті Перемоги 

 

3.Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) кораблем       Б) корабля       В) на кораблі 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Алі, з, Богдан, нести, важка, сумка. 

А) Алі з Богданом несли важку сумку. 

Б) Алі з Богданом несли важка сумка. 

В) Алі з Богдан несли важку сумку. 

2. Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

Б) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

3.Уранці, Чен, з, Ван, їхати, автобус. 

А) Уранці Чен з Ваном їхали автобусом. 

Б) Уранці Чен з Ван  їхали автобусом. 

В) Уранці Чен з Ваном їхали на автобусі. 
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Варіант 10 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Ким пишаються Ваші батьки? 

А) мною       Б) мене                В) мені 

2. Чим Ви відчинили двері? 

А) ключа       Б) ключем         В) ключі 

3. Чим Ви з друзями займаєтеся у вихідний день? 

А) спорт       Б) спорті       В) спортом 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Ахмеде, ти знаєш, з ким вони ходили до театру? (дівчата) 

А) з дівчатами                       Б) дівчат                       В) у дівчат 

2. Діано, з ким Ваша подруга займається музикою? (викладач музики) 

А) викладача музики             Б) з викладач музики       В) з викладачем музики 

3. Оксано, з ким ти бігала стадіоном? (сестра) 

А) сестру                                 Б) сестри                        В) з сестрою 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Мій батько працює з юристом. 

А) з ним         Б) з нею       В) з ними 

2. Декан розмовляв з викладачами. 

А) з ними       Б) у них       В) їх 

3. Марія прибрала кімнату з сестрою. 

А) її               Б) з нею       В) у неї 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Студент задоволений навчанням. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

2. Пасажири задоволені потягом. 

А) Чим задоволені пасажири? 

Б) Ким задоволені пасажири? 
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В) Чому задоволені пасажири? 

3. Студент незадоволений навчанням. 

А) Чим незадоволений студент? 

Б) Ким незадоволений студент? 

В) Коли незадоволений студент? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим Вони плавали Дніпром? (пароплав) 

А) проплава       Б) у пароплаві       В) пароплавом 

2. Де хлопці бігали вранці? (стадіон) 

А) стадіону       Б) на стадіоні       В) стадіоном 

3.Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) кораблем       Б) корабля       В) на кораблі 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Я, ходити, до, університет, з, брати. 

А) Я ходжу до університету з братами. 

Б) Я ходжу до університеті з братами. 

В) Я ходжу до університетом з братами. 

2. Уранці, Чен, з, Ван, їхати, автобус. 

А) Уранці Чен з Ваном їхали автобусом. 

Б) Уранці Чен з Ван  їхали автобусом. 

В) Уранці Чен з Ваном їхали на автобусі. 

3.Наша, група, з, група №9, їздити, до, Крим. 

А) Наша група з групою № 9 їздила до Криму. 

Б) Наша група з група  № 9 їздила до Криму. 

В) Наша група з групою № 9 їздила до Крима. 

Варіант 11 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушником       Б) рушника         В) рушник 

2.Чим Ви ріжете овочі? 

А) ножа               Б) ніж                В)  ножем 
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3.Чим Ви пишите в зошиті? 

А) ручки              Б) ручкою          В) ручку 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Андрію, з ким Ви гуляли парком? (друзі) 

А) друзів                                         Б) з друзями                  В) друзі 

2. Оксано, з ким ти бігала стадіоном? (сестра) 

А) з сестрою                                Б) сестру                       В) сестри 

3.Діано, з ким Ваша подруга займається музикою? (викладач музики) 

А) з викладачем музики             Б) викладача музики       В) з викладач музики 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Ахмед сидить з Аміром. 

А) з ним       Б) нього       В) з він 

2.Секретар познайомився зі студентами. 

А) у них       Б) з ними       В) їх 

3.Мій батько працює з юристом. 

А) з нею       Б) з ним       В) з ними 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Викладачі задоволені студентами. 

А) Ким задоволені викладачі? 

Б) Чому задоволені викладачі? 

В) Коли задоволені викладачі? 

2.Туристи незадоволені погодою. 

А) Чим туристи незадоволені? 

Б) Ким туристи незадоволені? 

В) Чому туристи незадоволені? 

3. Викладач незадоволений відповіддю студента. 

А) Чим незадоволений викладач? 

Б) Чому незадоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 
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ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1.Де вони гуляли ввечері? (парк Шевченка) 

А) у парку Шевченка       Б) парком Шевченка       В) на парку Шевченка 

2. Де хлопці бігали вранці? (стадіон) 

А) стадіону                      Б) стадіоном                    В) на стадіоні 

3. Чим поїде Ваш брат до Києва? (потяг) 

А)  потяга                       Б) потягом                         В) на потязі 

Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Ахмед, навчатися, у, група № 4, разом, з, Амір. 

А) Ахмед навчається у групі № 4 разом з Аміром. 

Б) Ахмед навчається у групі № 4 разом з Амір. 

В) Ахмед навчається у групи № 4 разом з Аміром. 

2. Алі, з, Богдан, нести, важка, сумка. 

А) Алі з Богданом несли важку сумку. 

Б) Алі з Богданом несли важка сумка. 

В) Алі з Богдан несли важку сумку. 

3. Учора, іноземні, студенти, ходити, з, викладач, до, музей. 

А) Учора іноземні студенти ходили з викладачем до музею. 

Б) Учора іноземні студенти ходили з викладачем в музей. 

В) Учора іноземні студенти ходили з викладача до музею. 

Варіант 12 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим Ви пишите в зошиті? 

А) ручки                   Б) ручку                      В) ручкою 

2. Чим Ви з друзями займаєтеся у вихідний день? 

А) спорт                Б) спорті                  В) спортом 

3. Чим Ви витираєтеся вранці? 

А) рушника           Б) рушником             В) рушник 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: З ким вони мешкають у гуртожитку? (подруга) - Вони мешкають у 

гуртожитку з подругою. 

1. Студенте, з чим ви познайомилися на екскурсії? (музеї) 

А) з музеєм                 Б) у музеї                            В) музея 

2. Богдане, ти не знаєш, з ким твій брат сфотографувався? (спортсмени) 
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А) спортсменів       Б) зі спортсменами          В) з спортсмени 

3. Олено, з ким ти сьогодні поснідала? (батьки) 

А) з батьками       Б) батьків                            В) батьки 

Завдання 3. Замініть виділені слова за зразком: Я перекладала текст з викладачем. - Я 

перекладала текст з ним. 

1. Я познайомився з Оленою. 

А) з нею       Б) її       В) у неї 

2. Наші товариши грали у футбол з українцями. 

А) з ними       Б) їх       В) у них 

3. Студент писав домашнє завдання з товаришем. 

А) з ним       Б) з нею       В) з ними 

Завдання 4. Запитайте інформацію повідомдення. 

ЗРАЗОК: Сестра задоволена оцінкою. – Чим задоволена сестра? 

1. Студент задоволений оцінками. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

2. Викладач задоволений роботою. 

А) Чим задоволений викладач? 

Б) Чому задоволений викладач? 

В) Коли задоволений викладач? 

3. Студент задоволений навчанням. 

А) Чим задоволений студент? 

Б) Ким задоволений студент? 

В) Коли задоволений студент? 

Завдання 5. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Де ви вчора ходили? (вулиці міста). - Учора ми ходили вулицями міста. 

1. Чим Вона їхала до центру? (маршрутка) 

А) маршрутки       Б)  маршруткою       В) у маршрутці 

2. Чим Ви пливли до Туреччини? (корабель) 

А) корабля              Б) кораблем              В) на кораблі 

3. Де ви йшли вранці?(проспект Перемоги) 

А) проспектом Перемоги        

Б) проспекту Перемоги  

В) на проспекті Перемоги 
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Завдання 6. Складіть речення з поданих слів. 

ЗРАЗОК: Ми, говорити, наш, декан. - Ми говорили з нашим деканом. 

1. Мама, відпочивати, на, Чорне, море,з, діти. 

А) Мама відпочивала на Чорному морі з дітьми. 

Б) Мама відпочивала на Чорне  морі з дітьми. 

В) Мама відпочивала на Чорне  море  з дітьми. 

2. Наша, група, з, група №9, їздити, до, Крим. 

А) Наша група з групою № 9 їздила до Криму. 

Б) Наша група з група  № 9 їздила до Криму. 

В) Наша група з групою № 9 їздила до Крима. 

3. Я, ходити, до, університет, з, брати. 

А) Я ходжу до університету з братами. 

Б) Я ходжу до університеті з братами. 

В) Я ходжу до університетом з братами. 

 

ЗАНЯТТЯ № 15 

Тема: 

1. Уживання прикметників в орудному відмінку.  

2. Уживання присвійних займенників в орудному відмінку. 

3. Особливості вживання іменників в орудному відмінку з прийменником з (зі/із). 

1. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

 

яким? 

жіночий рід 

 

 

якою? 

 

множина 

 

 

якими? 

старим                   -им 

синім                     -ім 

старою                   -ою 

синьою                  -ьою 

старими                   -ими 

синіми                     -іми 

 

2. УЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

чиїм? 

жіночий рід 

 

чиєю? 

 

множина 

 

чиїми? 

своїм 

моїм 

твоїм 

його 

нашим 

своєю 

моєю 

твоєю 

її 

нашою 

 

своїми 

моїми 

твоїми 

нашими 
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вашим 

їхнім 

вашою 

їхньою 

вашими 

їхніми 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ З 

ПРИЙМЕННИКОМ З (ЗІ/ІЗ) 

з зі/із 

• Перед приголосними  

Чай з лимоном 

 

• Перед голосними 

Салат з олією 

 

• Перед  сполуками приголосних  

         Суп із грибами 

 

•  перед   з, с, ц, ч, ш, щ  

Чай із цукром 

 

- Перед  сполуками приголосних 

перед   з, с, ц, ч, ш, щ  

        Вареники зі сметаною 

 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Друзі йдуть (вулиця). 

А) вулицею        Б) на вулиці           В) вулицю 

2. Наші подруги не користуються (косметика). 

А) косметики    Б) косметику       В) косметикою 

3. Леся пише (ручка). 

А) ручкою         Б) ручки                 В) ручку 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим зачинив двері Амір? (ключ) 

А) ключем         Б) ключа       В) ключі 

2. Чим писав на дошці студент? (крейда) 

А) крейди        Б) крейду       В) крейдою 

3. Де йдуть подруги? (парк) 

А) парку         Б) парк          В) парком 

Завдання 3. Скдадіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вами       Б) вас       В) у вас 

2. Це наші викладачі. Щодня ми вітаємося з (вони). 

А) вони       Б) ними       В) них 
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3. У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його       Б) ним       В) нього 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Амір часто … листи з Йорданії. Сьогодні він … повідомлення. (отримувати/отримати) 

А) отримує, отримав 

Б) отримав, отримує 

В) отримував, отримає 

 

2. Щосуботи хлопці … на стадіоні. Сьогодні я … з ними. (тренуватися/потренуватися) 

А) тренувалися, потренувався 

Б) тренуються, потренувався 

В) потренувалися, тренуються 

 

3. Щодня вони … метро. Учора вони … тролейбусом. (їздити/ поїхати) 

А) їздять, поїхали 

Б) їздили, поїдуть 

В) поїздили, їздили 

 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Андрій захоплюється (спортивна боротьба). 

А) спортивної боротьби 

Б) спортивною боротьбою 

В) спортивну боротьбу 

2. Ван цікавиться (українські національні страви). 

А) українськими національними стравами 

Б) українських національних страв 

В) українських національних стравах 

3. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білий рушник       Б) білим рушником       В) білого рушника 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1.Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашого сучасного комп’ютера 

Б) нашому сучасному комп’ютері 

В) нашим сучасним комп’ютером 

2. Моя молодша сестра зараз займається (свої справи). 
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А) своїми справами        Б) своїх справ       В) своїх справах 

3. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цим видом спорту 

Б) цього виду спорту 

В) цьому виді спорту 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Богдане, ти знаєш, з ким наш батько розмовляв по телефону? (свій діловий партнер) 

А) зі своїм діловим партнером 

Б) свого ділового партнера 

В) свій діловий партнер 

2. Олено, Ви знаєте, з ким товаришує Андрій? (ті китайські студенти) 

А) тих китайських студентів 

Б) тими китайськими студентами 

В) ті китайські студенти 

3. Лесю, ти знаєш, з ким я вчора бачилася? (наш друг Андрій) 

А) нашим другом Андрієм 

Б) нашого друга Андрія 

В) наш друг Андрій 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Ахмед займається (медицина). 

А) медициною         Б) медицину           В) медицини 

2. Микола займається (фізика). 

А) фізики                  Б) фізикою            В) фізику 

3. Художник намалював картину (олівець). 

А) олівцем                Б) олівця                 В) олівці 

 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим поїхав батько додому?( потяг) 

А) потягом              Б) потяга                 В) у потязі 

2. Чим Ви їдете до поліклініки? (тролейбус) 

А) тролейбуса          Б) тролейбусом     В) у тролейбусі 
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3. Де ви плавали влітку? (море) 

А) моря                      Б) на морі                В) морем 

Завдання 3. Скдадіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. На вокзалі батьки прощалися зі (я). 

А) мною       Б) мене       В) у мене 

2. На цім фото мої родичі. Я давно не бачився з (вони). 

А) них         Б) вони          В) ними 

3. Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) його       Б) ньому       В) ним 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. На перерві студенти завжди … вікно у своїй аудиторії. Сьогодні вони … вікна. 

(відчиняти/відчинити) 

А) відчиняють, відчинили       

Б) відчинили, відчиняють 

В) відчинять, відчиняють 

 

2. Я щодня … хліб у цьому магазині. А вчора я … хліб у тому супермаркеті. 

(купувати/купити) 

А) купив, куплю          Б) купую, купив         В) купив, купую 

3. Щодня Ахмед … 4 вправи. А сьогодні він … 5 вправ. (писати/ написати) 

А) пише, написав       Б) написав, писав       В) напише, написав 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Політики займаються (важливі державні справи). 

А) важливими державними справами 

Б) важливих державних справ 

В) важливих державних справах 

2. Оленка малює (кольорові олівці). 

А) кольоровими олівцями 

Б) кольорових олівців 

В) кольорових олівцях 

3.На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українською граматикою 

Б) українську граматику 

В) української граматики 
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Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Українські друзі частували нас (свої національні справи). 

А) своїми національними стравами 

Б) своїх національних страв 

В) своїх національних стравах 

2. Чен сфотографував нас (свій фотоапарат). 

А) своїм фотоапаратом 

Б) свого фотоапарата 

В) своєму фотоапараті 

 

3. Я користуюсь ( ця зубна паста). 

А) цією зубною пастою 

Б) цієї  зубної пасти 

В) цю зубну пасту 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Діано, ти знаєш, з ким ми вчора вечеряли? (відомий харківський журналіст) 

А) відомим харківським журналістом 

Б) відомого харківського журналіста 

В) відомий харківський журналіст 

2. Вандо, ти знаєш, з ким наші хлопці грали у футбол? (футбольна команда нашого 

факультету) 

А) футбольну команду нашого факультету 

Б) футбольної команди нашого факультету 

В) футбольною командою нашого факультету 

3. Маріє, Ви знаєте, з ким Моніка була в Києві? (її українська подруга Яна) 

А) її українською подругою Яною 

Б) її української  подруги Яни 

В) її українську подругу  Яну 

 

Варіант 3 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Мій батько їздить (машина). 

А) машини                Б) машину        В) машиною 
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2. Наш викладач щодня їздить (метро). 

А) метрі                    Б) метро        В) метра 

3.Чен цікавиться (спорт). 

А) спортом              Б) спорту       В) спорті 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим ви попливли до Ялти? (пароплав) 

А) пароплавом           Б) пароплава        В) на пароплаві 

2. Де групи їздили на екскурсію? (місто) 

А) міста                      Б) містом         В) у місті 

3. Чим зачинив двері Амір? (ключ) 

А) ключа                      Б) ключі            В) ключем 

Завдання 3. Прочитайте речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі). 

1. Я зустрів гарну дівчину. Ми познайомилися з (вона). 

А) нею         Б) неї        В) її 

2.У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його         Б) ним         В) нього 

3. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вами         Б) вас         В) у вас 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Звичайно цей автобус тут зупиняється. А сьогодні він не … . (зупинятися/зупинитися) 

А) зупинився                         Б) зупиняється                    В) зупиниться 

2. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) поклала, кладе                 Б) кладе, поклала                 В) покладе, кладе 

3. Амір часто … листи з Йорданії. Сьогодні він … повідомлення. (отримувати/отримати) 

А) отримав, отримує         Б) отримував, отримає        В) отримує, отримав 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Джон говорить (англійська мова). 

А) англійську мову                Б) англійської мови            В) англійською мовою 

2. Студенти розмовляють (українська мова). 

А) українську мову              Б) українською мовою       В) української мови 

3. Наш новий студент добре читає (іспанська мова). 

А) іспанську мову              Б) іспанської мови             В) іспанською  мовою 

Завдання 6. Закінчіть речення. 
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1. Учора я почистив взуття (та щітка). 

А) ту щітку                   Б) тієї щітки                   В) тією щіткою 

2. Ви цікавитеся ( ці українські пісні). 

А) цими українськими піснями 

Б) ці українські пісні 

В) цих українських піснях 

3. Я користуюсь ( ця зубна паста). 

А) цю зубну пасту           Б) ця зубна паста           В) цієї  зубною пастою 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Пане Олександре, Ви знаєте, з ким я зустрічався на конференції? (той відомий 

математик) 

А) тим відомим математиком 

Б) того відомого математика 

В) той відомий математик 

2. Оксано, ти знаєш, з ким Богдан відпочивав наЧорному морі? (наші арабські друзі) 

А) наших арабських друзів 

Б) наші арабські друзі 

В) нашими арабськими друзями 

 

3. Олено, Ви знаєте, з ким товаришує Андрій? (ті китайські студенти) 

А) тих китайських студентів 

Б) ті китайські студенти 

В) тими китайськими студентами 

Варіант 4 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Ванда цікавилася (мистецтво) східного танцю. 

А) мистецтвом       Б) мистецтві       В) мистецтво 

2. Друзі йдуть (вулиця). 

А) вулицею              Б) на вулиці           В) вулицю 

3. Микола займається (фізика). 

А) фізики                Б) фізику               В) фізикою 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим писав на дошці студент? (крейда) 

А) крейдою              Б) крейди                    В) крейду 
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2. Де ви плавали влітку? (море) 

А) моря                    Б) морем                     В) на морі 

3. Чим Ви їдете до поліклініки? (тролейбус) 

А) тролейбуса        Б) тролейбусом         В) у тролейбусі 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1.  Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) ним          Б) його       В) ньому 

2. У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його         Б) ним         В) нього 

3. На вокзалі батьки прощалися зі (я). 

А) мене        Б) мною       В) у мене 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) кладе, поклала       Б) поклала, кладе       В) покладе, кладе 

2. Щосуботи хлопці … на стадіоні. Сьогодні я … з ними. (тренуватися/потренуватися) 

А) тренувалися, потренувався 

Б) тренуються, потренувався 

В) потренувалися, тренуються 

3.Звичайно цей автобус тут зупиняється. А сьогодні він не … . (зупинятися/зупинитися) 

А) зупиняється       Б) зупиниться       В) зупинився 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білий рушник       Б) білого рушника       В) білим рушником 

2.  Оленка малює (кольорові олівці). 

А) кольорових олівців       Б) кольорових олівцях       В) кольоровими олівцями 

3. Політики займаються (важливі державні справи). 

А) важливими державними справами 

Б) важливих державних справ 

В) важливих державних справах 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цим видом спорту       Б) цього виду спорту       В) цьому виді спорту 

2. Чен сфотографував нас (свій фотоапарат). 

А) своїм фотоапаратом    Б) свого фотоапарата    В) своєму фотоапараті 



96 
 

3. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашим сучасним комп’ютером 

Б) нашого сучасного комп’ютера 

В) нашому сучасному комп’ютері 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Вандо, ти знаєш, з ким наші хлопці грали у футбол? (футбольна команда нашого 

факультету) 

А) футбольну команду нашого факультету 

Б) футбольної команди нашого факультету 

В) футбольною командою нашого факультету 

 

2. Олено, Ви знаєте, з ким товаришує Андрій? (ті китайські студенти) 

А) тими китайськими студентами 

Б) тих китайських студентів 

В) ті китайські студенти 

 

3. Діано, ти знаєш, з ким ми вчора вечеряли? (відомий харківський журналіст) 

А) відомим харківським журналістом 

Б) відомого харківського журналіста 

В) відомий харківський журналіст 

Варіант 5 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Ахмед займається (медицина). 

А) медициною       Б) медицину       В) медицини 

2.  Художник намалював картину (олівець). 

А) олівця       Б) олівцем       В) олівці 

3. Наші подруги не користуються (косметика). 

А) косметикою        Б) косметики        В) косметику 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим зачинив двері Амір? (ключ) 

А) ключем       Б) ключа       В) ключі 

2. Чим ви попливли до Ялти? (пароплав) 

А) пароплава        Б) пароплавом       В) на пароплаві 
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3. Де йдуть подруги? (парк) 

А) парком       Б) парку       В) парк 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вас         Б) у вас       В) вами 

2. Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) його       Б) ньому       В) ним 

3.  На цім фото мої родичі. Я давно не бачився з (вони). 

А) ними      Б) них        В) вони 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Я щодня … хліб у цьому магазині. А вчора я … хліб у тому супермаркеті. 

(купувати/купити) 

А) купив, куплю                         Б) купую, купив                   В) купив, купую 

2.  Щодня Ахмед … 4 вправи. А сьогодні він … 5 вправ. (писати/ написати) 

А) пише, написав                     Б) написав, писав                 В) напише, написав 

3. Амір часто … листи з Йорданії. Сьогодні він … повідомлення. (отримувати/отримати) 

А) отримав, отримує            Б) отримував, отримає       В) отримує, отримав 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Ван цікавиться (українські національні страви). 

А) українськими національними стравами 

Б) українських національних страв 

В) українських національних стравах 

 

2. На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українську граматику 

Б) українською граматикою 

В) української граматики 

 

3. Андрій захоплюється (спортивна боротьба). 

А) спортивної боротьби 

Б) спортивною боротьбою 

В) спортивну боротьбу 

 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 
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А) нашим сучасним комп’ютером 

Б) нашого сучасного комп’ютера 

В) нашому сучасному комп’ютері 

2. Учора я почистив взуття (та щітка). 

А) ту щітку       Б) тієї щітки       В) тією щіткою 

3. Моя молодша сестра зараз займається (свої справи). 

А) своїми справами        Б) своїх справ       В) своїх справах 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Пане Олександре, Ви знаєте, з ким я зустрічався на конференції? (той відомий 

математик) 

А) тим відомим математиком 

Б) того відомого математика 

В) той відомий математик 

2. Богдане, ти знаєш, з ким наш батько розмовляв по телефону? (свій діловий партнер) 

А) зі своїм діловим партнером 

Б) свого ділового партнера 

В) свій діловий партнер 

3. Оксано, ти знаєш, з ким Богдан відпочивав наЧорному морі? (наші арабські друзі) 

А) наших арабських друзів 

Б) наші арабські друзі 

В) нашими арабськими друзями 

Варіант 6 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Мій батько їздить (машина). 

А) машини       Б) машиною       В) машину 

2.  Леся пише (ручка). 

А) ручки       Б) ручку       В) ручкою 

3. Наш викладач щодня їздить (метро). 

А) метро       Б) метрі       В) метра 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1.  Чим Ви їдете до поліклініки? (тролейбус) 

А) тролейбуса       Б) тролейбусом       В) у тролейбусі 

2. Чим поїхав батько додому? (потяг) 

А) потягом       Б) потяга        В) у потязі 
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3. Де групи їздили на екскурсію? (місто) 

А) містом       Б) міста        В) у місті 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. Це наші викладачі. Щодня ми вітаємося з (вони). 

А) ними       Б) вони        В) них 

2. У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його        Б) нього        В) ним 

3. На вокзалі батьки прощалися зі (я). 

А) мене        Б) у мене       В) мною 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Звичайно цей автобус тут зупиняється. А сьогодні він не … . (зупинятися/зупинитися) 

А) зупиняється       Б) зупиниться       В) зупинився 

2. Щодня вони … метро. Учора вони … тролейбусом. (їздити/ поїхати) 

А) їздили, поїдуть       Б) поїздили, їздили       В) їздять, поїхали 

3. Щодня Ахмед … 4 вправи. А сьогодні він … 5 вправ. (писати/ написати) 

А) пише, написав       Б) написав, писав       В) напише, написав 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Джон говорить (англійська мова). 

А) англійську мову       Б) англійської мови       В) англійською мовою 

2. Ван цікавиться (українські національні страви). 

А) українськими національними стравами 

Б) українських національних страв 

В) українських національних стравах 

3. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білим рушником       Б) білий рушник       В) білого рушника 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цим видом спорту       Б) цього виду спорту        В) цьому виді спорту 

2. Чен сфотографував нас (свій фотоапарат). 

А) своїм фотоапаратом     Б) свого фотоапарата    В) своєму фотоапараті 

3. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А)нашого сучасного комп’ютера  

Б) нашим сучасним комп’ютером 

В) нашому сучасному комп’ютері 
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Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1.  Лесю, ти знаєш, з ким я вчора бачилася? (наш друг Андрій) 

А) нашого друга Андрія       Б) нашим другом Андрієм       В) наш друг Андрій 

2.  Маріє, Ви знаєте, з ким Моніка була в Києві? (її українська подруга Яна) 

А) її української  подруги Яни 

Б) її українську подругу  Яну 

В) її українською подругою Яною 

3. Діано, ти знаєш, з ким ми вчора вечеряли? (відомий харківський журналіст) 

А) відомим харківським журналістом 

Б) відомого харківського журналіста 

В) відомий харківський журналіст 

Варіант 7 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Друзі йдуть (вулиця). 

А) вулицею       Б) на вулиці       В) вулицю 

2. Чен цікавиться (спорт). 

А) спорту       Б) спорті            В) спортом 

3. Микола займається (фізика). 

А) фізики        Б) фізикою        В) фізику 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Де ви плавали влітку? (море) 

А) моря             Б) морем       В) на морі 

2. Де групи їздили на екскурсію? (місто) 

А) містом       Б) міста       В) у місті 

3. Чим зачинив двері Амір? (ключ) 

А) ключа        Б) ключем       В) ключі 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) ним        Б) його       В) ньому 

2. Я зустрів гарну дівчину. Ми познайомилися з (вона). 

А) неї           Б) нею       В) її 

3.  У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його        Б) нього       В) ним 
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Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Щосуботи хлопці … на стадіоні. Сьогодні я … з ними. (тренуватися/потренуватися) 

А) тренуються, потренувався 

Б) тренувалися, потренувався 

В) потренувалися, тренуються 

2. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) кладе, поклала       Б) поклала, кладе       В) покладе, кладе 

3. На перерві студенти завжди … вікно у своїй аудиторії. Сьогодні вони … вікна. 

(відчиняти/відчинити) 

А) відчиняють, відчинили        

Б) відчинили, відчиняють 

В) відчиняли, відчиняють 

 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Студенти розмовляють (українська мова). 

А) українську мову       Б) українською мовою       В) української мови 

2. Політики займаються (важливі державні справи). 

А) важливими державними справами 

Б) важливих державних справ 

В) важливих державних справах 

 

3.  Оленка малює (кольорові олівці). 

А) кольоровими олівцями       Б) кольорових олівців       В) кольорових олівцях 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Учора я почистив взуття (та щітка). 

А) ту щітку                       Б) тієї щітки                   В) тією щіткою 

2. Моя молодша сестра зараз займається (свої справи). 

А) своїх справ                    Б) своїми справами          В) своїх справах 

3. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цього виду спорту       Б) цим видом спорту       В) цьому виді спорту 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Пане Олександре, Ви знаєте, з ким я зустрічався на конференції? (той відомий 

математик) 

А) тим відомим математиком 
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Б) того відомого математика 

В) той відомий математик 

2. Лесю, ти знаєш, з ким я вчора бачилася? (наш друг Андрій) 

А) нашим другом Андрієм       Б) нашого друга Андрія        В) наш друг Андрій 

3. Вандо, ти знаєш, з ким наші хлопці грали у футбол? (футбольна команда нашого 

факультету) 

А) футбольну команду нашого факультету 

Б) футбольної команди нашого факультету 

В) футбольною командою нашого факультету 

 

Варіант 8 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Ахмед займається (медицина). 

А) медициною       Б) медицину        В) медицини 

2. Наші подруги не користуються (косметика). 

А) косметики       Б) косметикою       В) косметику 

3. Мій батько їздить (машина). 

А) машиною       Б) машини       В) машину 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Де ви плавали влітку? (море) 

А) моря         Б) на морі         В) морем 

2.  Де йдуть подруги? (парк) 

А) парку        Б) парк              В) парком 

3. Де групи їздили на екскурсію? (місто) 

А) містом       Б)  міста       В) у місті 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. На цім фото мої родичі. Я давно не бачився з (вони). 

А) них       Б) ними       В) вони 

2.  У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його       Б) ним       В) нього 

3. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вами         Б) вас          В) у вас 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Амір часто … листи з Йорданії. Сьогодні він … повідомлення. (отримувати/отримати) 



103 
 

А) отримує, отримав       Б) отримав, отримує        В) отримував, отримає 

2. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) кладе, поклала             Б) поклала, кладе              В) покладе, кладе 

3. Щодня вони … метро. Учора вони … тролейбусом. (їздити/ поїхати) 

А) їздили, поїдуть        Б) їздять, поїхали               В) поїздили, їздили 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Андрій захоплюється (спортивна боротьба). 

А) спортивною боротьбою  

Б) спортивної боротьби   

В) спортивну боротьбу 

2. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білим рушником        Б) білий рушник                В) білого рушника 

3. Студенти розмовляють (українська мова). 

А) українську мову         Б) українською мовою         В) української мови 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Я користуюсь ( ця зубна паста). 

А) цієї  зубної пасти       Б) цю зубну пасту       В) цією зубною пастою 

2.  Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цим видом спорту      Б) цього виду спорту       В) цьому виді спорту 

3. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашого сучасного комп’ютера 

Б)  нашому сучасному комп’ютері 

В) нашим сучасним комп’ютером 

 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Олено, Ви знаєте, з ким товаришує Андрій? (ті китайські студенти) 

А) тими китайськими студентами 

Б) тих китайських студентів 

В) ті китайські студенти 
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2. Оксано, ти знаєш, з ким Богдан відпочивав наЧорному морі? (наші арабські друзі) 

А) нашими арабськими друзями 

Б) наших арабських друзів 

В) наші арабські друзі 

 

3. Маріє, Ви знаєте, з ким Моніка була в Києві? (її українська подруга Яна) 

А) її українською подругою Яною 

Б) її української  подруги Яни 

В) її українську подругу  Яну 

 

Варіант 9 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Леся пише (ручка). 

А) ручкою       Б) ручки       В) ручку 

2. Наш викладач щодня їздить (метро). 

А) метрі         Б) метро        В) метра 

3. Художник намалював картину (олівець). 

А) олівця        Б) олівцем         В) олівці 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Де ви плавали влітку? (море) 

А) морем                 Б) моря          В) на морі 

2. Чим поїхав батько додому?( потяг) 

А) потяга               Б) потягом       В) у потязі 

2. Чим ви попливли до Ялти? (пароплав) 

А) пароплава        Б) пароплавом       В) на пароплаві 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1.  У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його       Б) ним       В) нього 

2. Це наші викладачі. Щодня ми вітаємося з (вони). 

А) ними       Б) вони       В) них 

3. Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) його       Б) ним       В) ньому 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 
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А) кладе, поклала       Б) поклала, кладе       В) покладе, кладе 

2. На перерві студенти завжди … вікно у своїй аудиторії. Сьогодні вони … вікна. 

(відчиняти/відчинити) 

А) відчинили, відчиняють    

Б) відчиняють, відчинили  

В) відчинять, відчинили 

3. Щодня Ахмед … 4 вправи. А сьогодні він … 5 вправ. (писати/ написати) 

А) написав, писав          Б) пише, написав         В) напише, написав 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українську граматику 

Б) української граматики 

В) українською граматикою 

2. Ван цікавиться (українські національні страви). 

А) українськими національними стравами 

Б) українських національних страв 

В) українських національних стравах 

3. Джон говорить (англійська мова). 

А) англійську мову       Б) англійської мови       В) англійською мовою 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашим сучасним комп’ютером 

Б) нашого сучасного комп’ютера 

В) нашому сучасному комп’ютері 

2. Ви цікавитеся ( ці українські пісні). 

А) ці українські пісні 

Б) цими українськими піснями 

В) цих українських піснях 

3. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цим видом спорту       Б) цього виду спорту        В) цьому виді спорту 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Богдане, ти знаєш, з ким наш батько розмовляв по телефону? (свій діловий партнер) 
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А) зі своїм діловим партнером 

Б) свого ділового партнера 

В) свій діловий партнер 

2. Пане Олександре, Ви знаєте, з ким я зустрічався на конференції? (той відомий 

математик) 

А) тим відомим математиком 

Б) того відомого математика 

В) той відомий математик 

3. Вандо, ти знаєш, з ким наші хлопці грали у футбол? (футбольна команда нашого 

факультету) 

А) футбольну команду нашого факультету 

Б) футбольної команди нашого факультету 

В) футбольною командою нашого факультету 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Друзі йдуть (вулиця). 

А) вулицею       Б) на вулиці       В) вулицю 

2. Чен цікавиться (спорт). 

А) спорту       Б) спорті       В) спортом 

3. Микола займається (фізика). 

А) фізики       Б) фізикою       В) фізику 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Чим зачинив двері Амір? (ключ) 

А) ключем               Б) ключа                В) ключі 

2.  Де ви плавали влітку? (море) 

А) моря                  Б) морем                 В) на морі 

3. Чим Ви їдете до поліклініки? (тролейбус) 

А) тролейбуса       Б) тролейбусом       В) у тролейбусі 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) ним       Б) його       В) нього 

2. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вас         Б) у вас       В) вами 
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3.  Я зустрів товариша. Ми пішли з (він) до кінопалацу. 

А) його       Б) ньому       В) ним 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. Щодня Ахмед … 4 вправи. А сьогодні він … 5 вправ. (писати/ написати) 

А) написав, писав       Б) напише, написав       В) пише, написав 

2. Звичайно цей автобус тут зупиняється. А сьогодні він не … . (зупинятися/зупинитися) 

А) зупинився       Б) зупиняється       В) зупиниться 

3. Щосуботи хлопці … на стадіоні. Сьогодні я … з ними. (тренуватися/потренуватися) 

А) тренувалися, потренувався 

Б) потренувалися, тренуються 

В) тренуються, потренувався 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білим рушником        Б) білий рушник       В) білого рушника 

2. На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українською граматикою    

Б) українську граматику 

В) української граматики 

3. Політики займаються (важливі державні справи). 

А) важливими державними справами 

Б) важливих державних справ 

В) важливих державних справах 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашим сучасним комп’ютером 

Б) нашого сучасного комп’ютера 

В) нашому сучасному комп’ютері 

2.  Я користуюсь ( ця зубна паста). 

А) цією зубною пастою       Б) цієї  зубної пасти       В) цю зубну пасту 

3. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цього виду спорту        Б) цьому виді спорту        В) цим видом спорту 
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Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Діано, ти знаєш, з ким ми вчора вечеряли? (відомий харківський журналіст) 

А) відомого харківського журналіста  

Б) відомим харківським журналістом 

В) відомий харківський журналіст 

2. Оксано, ти знаєш, з ким Богдан відпочивав наЧорному морі? (наші арабські друзі) 

А) нашими арабськими друзями 

Б) наших арабських друзів 

В)наші арабські друзі 

3. Лесю, ти знаєш, з ким я вчора бачилася? (наш друг Андрій) 

А) нашого друга Андрія       Б) наш друг Андрій        В) нашим другом Андрієм 

Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

 1. Напишіть речення. Поставте слово у дужках в потрібній формі. 

1. Мій батько їздить (машина). 

А) машини        Б) машиною       В) машину 

2. Наші подруги не користуються (косметика). 

А) косметикою        Б) косметики        В) косметику 

3. Ахмед займається (медицина). 

А) медицину       Б) медициною       В) медицини 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1.  Де групи їздили на екскурсію? (місто) 

А) міста         Б) містом         В) у місті 

2. Чим писав на дошці студент? (крейда) 

А) крейди         Б) крейдою       В) крейду 

3. Чим поїхав батько додому?( потяг) 

А) потягом        Б) потяга         В) у потязі 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1.  Це наші викладачі. Щодня ми вітаємося з (вони). 
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А) ними         Б) вони        В) них 

2. На цім фото мої родичі. Я давно не бачився з (вони). 

А) них          Б) ними        В) вони 

3. На вокзалі батьки прощалися зі (я). 

А) мене        Б) у мене       В) мною 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1.  Я щодня … хліб у цьому магазині. А вчора я … хліб у тому супермаркеті. 

(купувати/купити) 

А) купую, купив         Б) купив, куплю         В) купив, купую 

2. Щодня вони … метро. Учора вони … тролейбусом. (їздити/ поїхати) 

А) їздили, поїдуть         Б) поїздили, їздили         В) їздять, поїхали 

3. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) кладе, поклала          Б) поклала, кладе         В) покладе, кладе 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. Богдан витирається (білий рушник). 

А) білим рушником         Б) білий рушник        В) білого рушника 

2.  Ван цікавиться (українські національні страви). 

А) українськими національними стравами 

Б) українських національних страв 

В) українських національних стравах 

3. На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українську граматику    

Б) української граматики 

В) українською граматикою 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Моя молодша сестра зараз займається (свої справи). 

А) своїми справами        Б) своїх справ        В) своїх справах 

2. Ви цікавитеся ( ці українські пісні). 

А) ці українські пісні        

Б) цими українськими пісням 
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В) цих українських піснях 

3. Ми захоплюємося (цей вид спорту). 

А) цього виду спорту         Б) цьому виді спорту         В) цим видом спорту 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Пане Олександре, Ви знаєте, з ким я зустрічався на конференції? (той відомий 

математик) 

А) тим відомим математиком 

Б) того відомого математика 

В) той відомий математик 

2. Діано, ти знаєш, з ким ми вчора вечеряли? (відомий харківський журналіст) 

А) відомого харківського журналіста 

Б) відомий харківський журналіст  

В) відомим харківським журналістом 

3.  Олено, Ви знаєте, з ким товаришує Андрій? (ті китайські студенти) 

А) тими китайськими студентами 

Б) тих китайських студентів 

В) ті китайські студенти 

Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть речення.  

1. Леся пише (ручка). 

А) ручки         Б) ручку         В) ручкою 

2. Друзі йдуть (вулиця). 

А) на вулиці       Б) вулицю       В) вулицею 

3. Художник намалював картину (олівець). 

А) олівцем        Б) олівця       В) олівці 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. 

1. Де йдуть подруги? (парк) 

А) парком         Б) парку         В) парк 

2. Чим ви попливли до Ялти? (пароплав) 

А) пароплавом         Б) пароплава         В) на пароплаві 
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3. Чим писав на дошці студент? (крейда) 

А) крейдою         Б) крейди         В) крейду 

Завдання 3. Складіть речення. Поставте слова в дужках у потрібній формі. 

1. Я зустрів гарну дівчину. Ми познайомилися з (вона). 

А) нею          Б) неї         В) її 

2. Дівчино, де ми з (Ви) зустрічалися? 

А) вас          Б) у вас        В) вами 

3. У нас гарний викладач. Ми завжди радимося з (він). 

А) його        Б) нього        В) ним 

Завдання 4. Поставте потрібну форму дієслова. 

1. На перерві студенти завжди … вікно у своїй аудиторії. Сьогодні вони … вікна. 

(відчиняти/відчинити) 

А) відчиняють, відчинили       

Б) відчинили, відчиняють 

В) відчиняли, відчинили 

2. Звичайно Марія … паспорт до сумки. А зараз вона .. його до кишені. (класти/покласти) 

А) кладе, поклала         Б) поклала, кладе          В) покладе, кладе 

3. Амір часто … листи з Йорданії. Сьогодні він … повідомлення. (отримувати/отримати) 

А) отримує, отримав        Б) отримав, отримує        В) отримував, отримає 

Завдання 5. Закінчіть речення, поставте слово в дужках у потрібній формі. 

1. На наших заняттях ми займаємося (українська граматика). 

А) українську граматику    

Б) української граматики   

В) українською граматикою 

2. Політики займаються (важливі державні справи). 

А) важливими державними справами 

Б) важливих державних справ 

В) важливих державних справах 

3. Андрій захоплюється (спортивна боротьба). 

А) спортивною боротьбою 

Б) спортивної боротьби 
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В) спортивну боротьбу 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Учора я почистив взуття (та щітка). 

А) ту щітку        Б) тієї щітки        В) тією щіткою 

2. Наші друзі користуються (наш сучасний комп’ютер). 

А) нашим сучасним комп’ютером 

Б) нашого сучасного комп’ютера 

В) нашому сучасному комп’ютері 

3.Чен сфотографував нас (свій фотоапарат). 

А) своїм фотоапаратом       

Б) свого фотоапарата     

В) своєму фотоапараті 

Завдання 7. Дайте відповіді на питання, використовуйте у правильній формі слова в 

дужках. 

1. Вандо, ти знаєш, з ким наші хлопці грали у футбол? (футбольна команда нашого 

факультету) 

А) футбольну команду нашого факультету 

Б) футбольної команди нашого факультету 

В) футбольною командою нашого факультету 

2. Маріє, Ви знаєте, з ким Моніка була в Києві? (її українська подруга Яна) 

А) її українською подругою Яною 

Б) її української  подруги Яни 

В) її українську подругу  Яну 

3. Богдане, ти знаєш, з ким наш батько розмовляв по телефону? (свій діловий партнер) 

А) зі своїм діловим партнером 

Б) свого ділового партнера 

В) свій діловий партнер 

ЗАНЯТТЯ № 16 

Тема: 

1. Уживання іменників у давальному відмінку.  

2. Уживання особових займенників у давальному відмінку.  

1. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід жіночий рід середній рід множина 

автобусові           -ові 

секретареві         -еві 

сестрі                     -і 

аудиторії               -ії 

місту                       -у 

морю                     -ю 

сестрам              -ам 

секретарям         -ям 
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2. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ 

я ти він, воно вона ми ви вони 

мені тобі йому їй нам вам їм 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

ЗРАЗОК: Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому відповідає студент? (викладач) 

А) викладача            Б) викладачем          В) викладачеві 

2. Кому допоможе викладач? (студентка) 

А) студентку            Б) студентки          В) студентці 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві         Б) товариша           В) товаришем 

Завдання 2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їм. 

Б) Секретар дав документи їх. 

В) Секретар дав документи ними. 

2. Вона подарує Олександровісвій фотоапарат. 

А) Вона подарує їй свій фотоапарат.  

Б) Вона подарує йому свій фотоапарат. 

В) Вона подарує їх  свій фотоапарат. 

3. Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1. Учора Олександр… братові. 

А) зателефонував         Б) подарував         В) побажав 
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2.Увері Оксана … мамі приготувати вечерю. 

А) пояснила                    Б) побажала           В) допомогла 

3.Зараз Чен … Ванові значення нових слів. 

А) зателефонував         Б) надіслав        В) пояснює 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Махмуд … товаришеві про подорож Україною. 

А) покаже                 Б) зрадів                        В) розповів 

2. Андрій … студентам з Китаю наше місто. 

А) розповів               Б) показував                В) подобався 

3. Ця квартира … батькам. 

А) належить           Б) показує                    В) зраділа 

Варіант 2 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК: Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви купили продукти?(дідусь) 

А) дідуся          Б) дідусем          В) дідусеві 

2. Кому викладач пояснив граматику?(група) 

А) групі            Б) групу              В) групи 

3. Кому ти принесеш книжку? (сестра) 

А) сестру         Б) сестри           В) сестрі 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Батько подарував синові новий телефон. 

А) Батько подарував йому новий телефон. 

Б) Батько подарував його новий телефон. 

В) Батько подарував їй новий телефон. 
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2. Андрій подякував мамі за подарунок. 

А) Андрій подякував її за подарунок.  

Б) Андрій подякував їй за подарунок. 

В) Андрій подякував йомуза подарунок. 

3.Я написав листівку подрузі. 

А) Я написав листівку її. 

Б) Я написав листівку йому. 

В) Я написав листівку їй. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати, подякувати. 

1. Викладач  … студентам успіху на іспиті. 

А) побажав              Б) допоміг            В) надіслав 

2.Ахмед … товаришеві за допомогу. 

А) пояснив                Б) написав             В) подякував 

3.Завтра Моніка … лист сестрі. 

А) написала             Б) допоможе         В) напише 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Відомий художник … свої картини музею міста. 

А) показував                  Б) подобався              В) подарував 

2. Викладач … студентам приємного відпочинку у вихідні дні. 

А) зрадів                        Б) подарував               В) побажав 

3. Українські національні страви … іноземцям. 

А) подобаються            Б) належать            В) зраділи 

Варіант 3 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви подаруєте квіти (дівчина) 
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А) дівчині                   Б) дівчину                      В) дівчини 

2. Кому ви вчора надіслали лист?(батьки) 

А) батьків                  Б) батьками                  В) батькам 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві            Б) товариша               В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Гості зраділи танцям. 

А) Гості зраділи них.             Б) Гості зраділи ними.          В) Гості зраділи їм. 

2.Український борщ сподобався гостеві. 

А) Український борщ сподобався ним. 

Б) Український борщ сподобався його.  

В) Український борщ сподобався йому. 

3.Ми бажаємо успіхівспортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1.Леся …. повідомлення Богданові. 

А) надіслала               Б) подарувала            В) пояснила 

2.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) подарує                   Б) написала                   В) подарувала 

3.Зараз Чен … Ванові значення нових слів. 

А) зателефонував                Б) пояснює                  В) надіслав 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Діти … подарункам. 
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А) показували              Б) принесли                  В) зраділи 

2. Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) приніс                   Б) зрадіє                            В) принесе 

3. Махмуд … товаришеві про подорож Україною. 

А) розповів             Б) покаже                          В) зрадів 

Варіант 4 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК: Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому відповідає студент? (викладач) 

А) викладачеві             Б) викладача            В) викладачем 

2. Кому допоможе викладач? (студентка) 

А) студентку               Б) студентці           В) студентки 

3. Кому ти принесеш книжку? (сестра) 

А) сестру                     Б) сестри                  В) сестрі 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1.  Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їм. 

Б) Секретар дав документи їх. 

В) Секретар дав документи ними. 

2. Андрій подякував мамі за подарунок 

А) Андрій подякував її за подарунок 

Б) Андрій подякував нею за подарунок 

В) Андрій подякував їй за подарунок 

3.Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 
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Завдання  3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати, подякувати. 

1.  Учора Олександр… братові. 

А) подарував                  Б) зателефонував                   В) побажав 

2.Ахмед … товаришеві за допомогу. 

А) пояснив                      Б) подякував                          В) написав 

3.Завтра Моніка … лист сестрі. 

А) напише                 Б) написала                            В) допоможе 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1.  Викладач … студентам приємного відпочинку у вихідні дні. 

А) побажав              Б) зрадів             В) подарував 

2. Андрій … студентам з Китаю наше місто. 

А) розповів                 Б) показував                В) подобався 

3.  Діти … подарункам. 

А) зраділи           Б) показували             В) принесли 

Варіант 5 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК: Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1.  Кому ви купили продукти?(дідусь) 

А) дідуся                     Б) дідусеві                    В) дідусем 

2. Кому допоможе викладач? (студентка) 

А) студентці             Б) студентку              В) студентки 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві            Б) товариша              В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 
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ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1.  Батько подарував синові новий телефон. 

А) Батько подарував йому новий телефон. 

Б) Батько подарував його новий телефон. 

В) Батько подарував їй новий телефон. 

2. Вона подарує Олександрові свій фотоапарат. 

А) Вона подарує йому свій фотоапарат. 

Б) Вона подарує його свій фотоапарат. 

В) Вона подарує він свій фотоапарат. 

3. Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) подарує                         Б) написала               В) подарувала 

2.Увері Оксана … мамі приготувати вечерю. 

А) пояснила                        Б) допомогла            В) побажала 

3.Зараз Чен … Ванові значення нових слів. 

А) зателефонував               Б) пояснює                 В) надіслав 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1.  Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) принесе               Б) приніс               В) зрадіє 

2. Українські національні страви … іноземцям. 

А) належать           Б) подобаються               В) зраділи 

3. Махмуд … товаришеві про подорож Україною. 

А) покаже                Б) розповів                    В) зрадів 
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Варіант 6 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК: Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому відповідає студент? (викладач) 

А) викладачеві             Б) викладача               В) викладачем 

2. Кому викладач пояснив граматику?(група) 

А) групу                       Б) групі                   В) групи 

3.  Кому ти принесеш книжку? (сестра) 

А) сестру                  Б) сестрі                 В) сестри 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їм. 

Б) Секретар дав документи їх. 

В) Секретар дав документи ними. 

2. Андрій подякував мамі за подарунок. 

А) Андрій подякував її за подарунок. 

Б) Андрій подякував їй за подарунок. 

В) Андрій подякував йомуза подарунок. 

3. Я написав листівку подрузі. 

А) Я написав листівку її. 

Б) Я написав листівку їй. 

В) Я написав листівку йому. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1. Викладач  … студентам успіху на іспиті. 

А) допоміг            Б) надіслав               В) побажав 

2. Учора Олександр… братові. 

А) подарував               Б) побажав              В) зателефонував 
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3.Завтра Моніка … лист сестрі. 

А) написала                Б) допоможе                В) напише 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Ця квартира … батькам. 

А) показує             Б) зраділа               В) належить 

2. Діти … подарункам. 

А) зраділи           Б) показували          В) принесли 

3. Викладач … студентам приємного відпочинку у вихідні дні. 

А) зрадів              Б) подарував            В) побажав 

Варіант 7 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви подаруєте квіти (дівчина) 

А) дівчину                         Б) дівчини                 В) дівчині 

2. Кому ви вчора надіслали лист?(батьки) 

А) батьків                       Б) батьками             В) батькам 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві             Б) товариша            В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Андрій подякував мамі за подарунок 

А) Андрій подякував їй за подарунок 

Б) Андрій подякував її за подарунок 

В) Андрій подякував нею за подарунок 

2.Український борщ сподобався гостеві. 

А) Український борщ сподобався ним. 

Б) Український борщ сподобався його. 
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В) Український борщ сподобався йому. 

3. Ми бажаємо успіхівспортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1. Учора Олександр… братові. 

А) подарував               Б) побажав                В) зателефонував 

2.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) написала                Б) подарувала             В) подарує 

3.Зараз Чен … Ванові значення нових слів. 

А) пояснює               Б) зателефонував                В) надіслав 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Андрій … студентам з Китаю наше місто. 

А) розповів                     Б) показував                    В) подобався 

2. Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) принесе                      Б) приніс                     В) зрадіє 

3. Українські національні страви … іноземцям. 

А) подобаються            Б) належать              В) зраділи 

Варіант 8 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви подаруєте квіти (дівчина) 

А) дівчину               Б) дівчини                  В) дівчині 

2. Кому ви вчора надіслали лист?(батьки) 
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А) батьків              Б) батьками             В) батькам 

3. Кому ти принесеш книжку? (сестра) 

А) сестрі               Б) сестру                В) сестри 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їм. 

Б) Секретар дав документи їх. 

В) Секретар дав документи ними. 

2. Гості зраділи танцям. 

А) Гості зраділи них.         Б) Гості зраділи ними.            В) Гості зраділи їм. 

3.Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

Завдання  3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати, подякувати. 

1. Леся …. повідомлення Богданові. 

А) подарувала                Б) надіслала               В) пояснила 

2.Ахмед … товаришеві за допомогу. 

А) пояснив                   Б) написав                   В) подякував 

3.Завтра Моніка … лист сестрі. 

А) напише                  Б) написала                  В) допоможе 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Діти … подарункам. 

А) зраділи               Б) показували              В) принесли 

2. Махмуд … товаришеві про подорож Україною. 
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А) розповів              Б) покаже                 В) зрадів 

3. Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) принесе              Б) приніс               В) зрадіє 

Варіант 9 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви купили продукти?(дідусь) 

А) дідуся               Б) дідусем              В) дідусеві 

2.  Кому викладач пояснив граматику?(група) 

А) групу                Б) групі                 В) групи 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві                 Б) товариша                  В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1.  Батько подарував синові новий телефон. 

А) Батько подарував йому новий телефон. 

Б) Батько подарував його новий телефон. 

В) Батько подарував їй новий телефон. 

2.  Вона подарує Олександровісвій фотоапарат. 

А) Вона подарує їй свій фотоапарат. 

Б) Вона подарує їх  свій фотоапарат. 

В) Вона подарує йому свій фотоапарат. 

3.Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 
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А) подарує                               Б) написала              В) подарувала 

2.Увері Оксана … мамі приготувати вечерю. 

А) пояснила                             Б) побажала            В) допомогла 

3.Зараз Чен … Ванові значення нових слів. 

А) зателефонував                 Б) надіслав                В) пояснює 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Українські національні страви … іноземцям. 

А) подобаються                  Б) належать                     В) зраділи 

2. Діти … подарункам. 

А) показували                      Б) принесли                           В) зраділи 

3. Андрій … студентам з Китаю наше місто. 

А) розповів                            Б) показував                     В) подобався 

Варіант 10 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

 1.  Кому ви купили продукти?(дідусь) 

А) дідуся                            Б) дідусем                 В) дідусеві 

2. Кому викладач пояснив граматику?(група) 

А) групу                             Б) групи                      В) групі 

3. Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товаришеві                Б) товариша               В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1.  Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їм. 

Б) Секретар дав документи їх. 
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В) Секретар дав документи ними. 

2.Український борщ сподобався гостеві. 

А) Український борщ сподобався йому. 

Б) Український борщ сподобався ним. 

В) Український борщ сподобався його. 

3. Я написав листівку подрузі. 

А) Я написав листівку її. 

Б) Я написав листівку йому. 

В) Я написав листівку їй. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1. Викладач  … студентам успіху на іспиті. 

А) допоміг                     Б) надіслав                  В) побажав 

2. Учора Олександр… братові. 

А) подарував                Б) побажав                    В) зателефонував 

3 Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) подарує                  Б) написала                    В) подарувала 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Діти … подарункам. 

А) показували                   Б) принесли                     В) зраділи 

2. Ця квартира … батькам. 

А) належить                   Б) показує                      В) зраділа 

3. Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) принесе                     Б) приніс                        В) зрадіє 

Варіант 11 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 
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1. Кому ви подаруєте квіти (дівчина) 

А) дівчині                       Б) дівчину                     В) дівчини 

2. Кому ви вчора надіслали лист? (батьки) 

А) батьків                      Б) батьками                 В) батькам 

3.  Кому ви вчора показували свої фото? (товариш) 

А) товариша                 Б) товаришеві               В) товаришем 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1. Андрій подякував мамі за подарунок 

А) Андрій подякував її за подарунок 

Б) Андрій подякував їй за подарунок 

В) Андрій подякував нею за подарунок 

2.Український борщ сподобався гостеві. 

А) Український борщ сподобався йому. 

Б) Український борщ сподобався ним. 

В) Український борщ сподобався його. 

3. Гості зраділи танцям. 

А) Гості зраділи них.           Б) Гості зраділи ними.            В) Гості зраділи їм. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати. 

1.Учора Олександр… братові. 

А) зателефонував                  Б) подарував                     В) побажав 

2.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) написала                            Б) подарувала                   В) подарує 

3. Завтра Моніка … лист сестрі. 

А) напише              Б) написала                В) допоможе 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 
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1. Відомий художник … свої картини музею міста. 

А) подарував                Б) показував                В) подобався 

2.  Діти … подарункам. 

А) показували                Б) принесли                  В) зраділи 

3.Українські національні страви … іноземцям. 

А) належать                  Б) зраділи                     В) подобаються 

Варіант 12 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання за зразком. 

ЗРАЗОК : Кому ти купуєш ліки? (брат) – Я купую ліки братові. 

1. Кому ви подаруєте квіти (дівчина) 

А) дівчині                      Б) дівчину                  В) дівчини 

2.  Кому ви вчора надіслали лист?(батьки) 

А) батьків                   Б) батьками                В) батькам 

3. Кому викладач пояснив граматику?(група) 

А) групу                        Б) групи                        В) групі 

Завдання  2. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Я показала Махмудові своє місто на мапі. - Я  показала йому своє місто на 

мапі. 

1.  Секретар дав документи студентам. 

А) Секретар дав документи їх. 

Б) Секретар дав документи ними. 

В) Секретар дав документи їм. 

2. Гості зраділи танцям. 

А) Гості зраділи них. 

Б) Гості зраділи ними. 

В) Гості зраділи їм. 

3. Ми бажаємо успіхів спортсменам. 

А) Ми бажаємо успіхів їм. 

Б) Ми бажаємо успіхів їх. 

В) Ми бажаємо успіхів ними. 
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Завдання  3. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: зателефонувати, допомогти, пояснювати, побажати, написати, надіслати, 

подарувати, подякувати. 

1. Леся …. повідомлення Богданові. 

А) надіслала                 Б) подарувала                   В) пояснила 

2.Ахмед … товаришеві за допомогу. 

А) пояснив                     Б) подякував                   В) написав 

3.Завтра Олена … подрузі улюблені парфуми. 

А) написала                Б) подарувала                    В) подарує 

Завдання 4. Замість крапок напишіть потрібне дієслово, користуючись довідкою. 

Довідка: розповісти, показувати, належати, подарувати, побажати, подобатися, 

зрадіти, принести. 

1. Відомий художник … свої картини музею міста. 

А) показував                   Б) подобався                      В) подарував 

2. Завтра Джон … Амірові нові книжки. 

А) принесе                    Б) приніс                            В) зрадіє 

3. Українські національні страви … іноземцям. 

А) належать                Б) зраділи                       В) подобаються 

 

ЗАНЯТТЯ № 17 

Тема: 

1. Уживання прикметників у давальному відмінку.  

2. Уживання присвійних займенників у давальному відмінку.  

3. Уживання вказівних займенників у давальному відмінку. 

4. Уживання складних речень зі словами коли, після того як. 

1. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

 

якому? 

жіночий рід 

 

 

якій? 

 

множина 

 

 

яким? 

старому                       -ому 

синьому                       -ьому 

старій                              -ій 

 

старим                             -им 

синім                                -ім 
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2. УЖИВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

чиєму? 

жіночий рід 

 

чиїй? 

 

множина 

 

чиїм? 

 

своєму 

моєму 

твоєму 

його 

 

нашому 

вашому 

 

своїй 

моїй 

твоїй 

її 

 

нашій 

вашій 

 

своїм 

моїм 

твоїм 

 

нашим 

вашим 

їхнім 

 

3. УЖИВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ 

чоловічий рід, 

середній рід 

 

якому? 

жіночий рід 

 

 

якій? 

 

множина 

 

 

яким? 

цьому 

тому 

цій 

тій 

тим 

цим 

 

4. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ КОЛИ, ПІСЛЯ ТОГО ЯК 

1. Коли ми вивчили правило, ми написали 

контрольну роботу. 

 

2.Коли ми робили домашнє завдання, ми 

слухали музику. 

1. Після того  як ми вивчили правило, 

ми написали контрольну роботу. 

 

 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова … . 

А) цим іноземним туристам 

Б) цих іноземних туристів 

В) цими іноземними туристами 

2.Викладач радить вивчати. Граматику … . 

А) тим арабським студентам 

Б) тими арабськими студентами 

В) тих арабських студентів 
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3.Українські національні  страви подобаються … . 

А) різним людям            Б) різних людей               В) різними людьми 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Я побачив декана в коридорі. Я привітався до нього. 

А) Я побачив декана в коридорі,коли я привітався до нього. 

Б) Я побачив декана коли в коридорі,я привітався до нього. 

В) Коли я побачив декана в коридорі,я привітався до нього. 

2.Амір приїхав на ринок. Він купив фрукти. 

А) Амір приїхав на ринок, коли він купив фрукти. 

Б) Амір приїхав на ринок, він коли купив фрукти. 

В) Коли Амір приїхав на ринок, він купив фрукти. 

3.Ахмед прокинувся. Він зробив рухавку. 

А) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку. 

Б) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку? 

В) Ахмед прокинувся, коли він зробив рухавку. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) ним                   Б) йому                  В) його 

2.Чен прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) їй                 Б) її               В) неї 

3.Амір і Ахмед приїхали до батьків.Брати  розповідали … про свої справи. 

А) їх                 Б) ними               В) їм 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому подобається ця картина?(я) 

А) мене              Б) мені              В) мною 

2.Кому зателефонував Ахмед? (вона) 

А) їй                  Б) її                   В) нею 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 
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А) його              Б) ним                В) йому 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Чен завжди радіє  (нові друзі). 

А) новим друзям                Б) нових друзів                В) новими друзями 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина               Б) старшому синові                В) старшим сином 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молодій родині               Б) молоду родину                  В) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1.Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) моєму батькові                  Б) мого батька               В) моїм батьком 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхній подрузі                     Б) їхню подругу                  В) їхньої подруги 

3.Минулого тижня (її старший брат) виповнився 25 років. 

А) її старшого брата        Б) її старшим братом       В) її старшому братові 

Варіант 2 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1.Батько телефонує (його добрий товариш). 

А) його доброму  товаришеві 

Б) його добрих товаришів 

В) його добрими товаришами 

2.Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 

А) наших в’єтнамських гостей 

Б) нашими в’єтнамськими гостями 

В) нашим в’єтнамським гостям 

3.Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 
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А) художньому музею 

Б) художнього музею 

В) художньому музеї 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Студенти запитали викладача. Він відповів їм. 

А) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм. 

Б) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм? 

В) Студенти запитали викладача,коли він відповів їм. 

2.Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

Б) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

В) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

3.Чен поїхав до Харкова. Він зателефонував. 

А)Чен поїхав до Харкова,коли він зателефонував. 

Б) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував?  

В) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мені              Б) мене                В) мною 

2.Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тебе             Б) тобою             В) тобі 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вас               Б) вами               В) вам 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Кому секретар  віддав документи?(вони) 

А) їм                Б) них                 В) ними 

2.Кому Богдан розповідав про театр?(ми) 

А) нас              Б) нами              В) нам 
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3.Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вас               Б) вами              В) вам 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Діана напише лист (українська подруга). 

А) українській подрузі          Б) української подруги        В) українську подругу 

2.Викладач пояснює  тему (китайські студенти) 

А) китайських студентів    

Б) китайським студентам 

В) китайськими студентами 

3.Завтра Богдан зателефонує  (наш юрист) 

А) нашому юристові 

Б) нашого юриста 

В) нашим юристом 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Минулого дня (наш викладач) виповнилося 32 роки.  

А) нашого викладача         Б) нашим викладачем         В) нашому викладачеві 

2.Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашому директорові       Б) нашого директора         В) нашим директором 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твоїй молодшій сестрі       

Б) твою молодшу сестру 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 3 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1 Ахмед купує овочі (свій молодший брат). 

А) своєму молодшому братові 

Б) свого молодшого брата 

В) своїм молодшим братом 
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2.Люди зраділи (тепла погода). 

А) теплу погоду                Б) теплої погоди                 В) теплій погоді 

3.Українські національні  страви подобаються (різні люди). 

А) різним людям              Б) різних людей               В) різними людьми 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Товариш прийшов до поліклініки. Він зустрівся з лікарем. 

А) Коли товариш прийшов до поліклініки, він зустрівся з лікарем. 

Б) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем. 

В) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем? 

2.Подруга зустріла  лікаря. Вона запитала його. 

А) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його. 

Б) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його?  

В) Коли подруга зустріла  лікаря, вона запитала його. 

3.Чен поїхав до Харкова. Він зателефонував. 

А) Чен поїхав до Харкова,коли він зателефонував. 

Б) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував. 

В) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував? 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) ним               Б) його                В) йому 

2.Чен  прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) їй                  Б) її                      В) нею 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вас                Б) вами                 В) вам 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тобі                   Б) тебе                  В) тобою 

2.Кому зателефонував Ахмед? (вона) 

А) її                 Б) нею                  В) їй 
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3.Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вам                     Б) вас                   В) вами 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Ми зраділи (цікава екскурсія). 

А) цікавій екскурсії              Б) цікаву екскурсію                 В) цікавої екскурсії 

2.Андрій показав свій фотоальбом (іноземні товариші). 

А) іноземних товаришів           

Б) іноземним товаришам 

В) іноземними товаришами 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молоду родину                   Б) молодій родині                    В) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1.Наступного року ( наше місто) виповниться 400 років. 

А) нашим містом             Б) нашого міста               В) нашому місту 

2.Наступного дня (наш арабський товариш) виповниться 20 років. 

А) нашого арабського товариша 

Б) нашому арабському товаришеві 

В) нашим арабським товаришем 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твоїй молодшій сестрі  

Б) твою молодшу сестру 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 4 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова (ці іноземні туристи). 

А) цих іноземних туристів 

Б) цими іноземними туристами 

В) цим іноземним туристам 

2.Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 
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А) нашим в’єтнамським гостям 

Б) наших в’єтнамських гостей 

В) нашими в’єтнамськими гостями 

3.Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 

А) художнього музею 

Б) художньому музею 

В) художньому музеї 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Студенти запитали викладача. Він відповів їм. 

А) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм? 

Б) Студенти запитали викладача,коли він відповів їм. 

В) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм. 

2.Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

Б) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

В) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

3.Ахмед прокинувся. Він зробив рухавку. 

А) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку?  

Б) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку. 

В) Ахмед прокинувся, коли він зробив рухавку. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мене                                 Б) мені                       В) мною 

2.Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тобі                                Б) тебе                      В) тобою 

3.Ви запитали Марію? Вона відповіла…? 

А) вас                                  Б) вами                       В) вам 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тобі                            Б) тебе                        В) тобою 

2.Кому зателефонував Ахмед? (вона) 
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А) її                                 Б) їй                             В) нею 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) йому                          Б) його                          В) ним 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Чен завжди радіє  (нові друзі). 

А) нових друзів                       Б) новими друзями                 В) новим друзям 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина                    Б) старшим сином               В) старшому синові 

3.Завтра Богдан зателефонує  (наш юрист) 

А) нашому юристові              Б) нашого юриста               В) нашим юристом 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1.Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) моєму батькові                   Б) мого батька                    В) моїм батьком 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхню подругу                         Б) їхній подрузі                    В) їхньої подруги 

3.Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашого директора           Б) нашому директорові        В) нашим директором 

Варіант 5 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1.Батько телефонує (його добрий товариш). 

А) його добрих товаришів 

Б) його добрим товаришам 

В) його добрими товаришами 

2.Викладач радить вивчати. Граматику (ті арабські студенти). 

А) тим арабським студентам 

Б) тими арабськими студентами 

В) тих арабських студентів 

3.Українські національні  страви подобаються (різні люди). 

А) різних людей              Б) різними людьми               В) різним людям 
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Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Студенти запитали викладача. Він відповів їм. 

А) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм. 

Б) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм? 

В) Студенти запитали викладача,коли він відповів їм. 

2.Амір приїхав на ринок. Він купив фрукти. 

А) Амір приїхав на ринок, коли він купив фрукти. 

Б) Коли Амір приїхав на ринок, він купив фрукти. 

В) Амір приїхав на ринок, він коли купив фрукти. 

3. Ахмед прокинувся. Він зробив рухавку. 

А) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку. 

Б) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку? 

В) Ахмед прокинувся, коли він зробив рухавку. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мене                Б) мною             В) мені 

2.Чен прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) її                      Б) їй                    В) неї 

3.Амір і Ахмед приїхали до батьків.Брати  розповідали … про свої справи. 

А) їм                    Б) їх                      В) ними 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Кому секретар  віддав документи?(вони) 

А) їм               Б) них                  В) ними 

2.Кому зателефонував Ахмед? (вона) 

А) її                 Б) їй                   В) нею 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) його             Б) ним               В) йому 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 
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1.Діана напише лист (українська подруга. 

А) українській подрузі         Б) української подруги          В) українську подругу 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина             Б) старшому синові                 В) старшим сином 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молоду родину              Б) молодої родини                     В) молодій родині 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1.Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) мого батька                     Б) моїм батьком              В) моєму батькові 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхню подругу                    Б) їхньої подруги                 В) їхній подрузі 

3.Минулого тижня (її старший брат) виповнився 25 років. 

А) її старшого брата        Б) її старшому братові       В) її старшим братом 

Варіант 6 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова (ці іноземні туристи). 

А) цим іноземним туристам 

Б) цих іноземних туристів 

В) цими іноземними туристами 

2.Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 

А) нашим в’єтнамським гостям 

Б) наших в’єтнамських гостей 

В) нашими в’єтнамськими гостями 

3. Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 

А) художнього музею         Б) художньому музеї          В) художньому музею 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Я побачив декана в коридорі. Я привітався до нього. 

А) Я побачив декана в коридорі,коли я привітався до нього. 
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Б) Я побачив декана коли в коридорі,я привітався до нього.  

В) Коли я побачив декана в коридорі,я привітався до нього. 

2.Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

Б) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

В) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

3.Чен поїхав до Харкова. Він зателефонував. 

А)Чен поїхав до Харкова,коли він зателефонував.  

Б) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував. 

В) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував? 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) ним                 Б) його                 В) йому 

2.Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тебе               Б) тобою             В) тобі 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вам                Б) вас                    В) вами 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому подобається ця картина?(я) 

А) мене              Б) мною                    В) мені 

2.Кому Богдан розповідав про театр?(ми) 

А) нас                Б) нами                      В) нам 

3.Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вам               Б) вас                         В) вами 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Чен завжди радіє  (нові друзі). 
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А) нових друзів               Б) новими друзями              В) новим друзям 

2.Викладач пояснює  тему (китайські студенти) 

А) китайським студентам  

Б) китайських студентів 

В) китайськими студентами 

3.Завтра Богдан зателефонує  (наш юрист) 

А) нашого юриста           Б) нашому юристові               В) нашим юристом 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Наступного року ( наше місто) виповниться400 років. 

А) нашому місту              Б) нашим містом                В) нашого міста 

2.Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашого директора        Б) нашим директором        В) нашому директорові 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твоїй молодшій сестрі     

Б) твою молодшу сестру 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 7 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Ахмед купує овочі (свій молодший брат). 

А) своєму молодшому братові 

Б) свого молодшого брата 

В) своїм молодшим братом 

2. Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 

А) наших в’єтнамських гостей 

Б) нашими в’єтнамськими гостями 

В) нашим в’єтнамським гостям 

3.Українські національні  страви подобаються (різні люди). 

А) різним людям                 Б) різних людей                  В) різними людьми 

Завдання  2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1. Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 
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А) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

Б) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

В) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

2.Подруга зустріла  лікаря. Вона запитала його. 

А) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його. 

Б) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його? 

В) Коли подруга зустріла  лікаря,вона запитала його. 

3.Чен поїхав до Харкова. Він зателефонував. 

А) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував. 

Б) Чен поїхав до Харкова,коли він зателефонував. 

В) Коли Чен поїхав до Харкова,він зателефонував? 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) ним                      Б) йому                   В) його 

2.Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тебе                    Б) тобі                    В) тобою 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вам                     Б) вас                       В) вами 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тобі                  Б) тебе                 В) тобою 

2.Кому зателефонував Ахмед? (вона) 

А) її                        Б) нею                     В) їй 

3.Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вас                    Б) вами                    В) вам 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Ми зраділи (цікава екскурсія). 
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А) цікаву екскурсію           Б) цікавої екскурсії              В) цікавій екскурсії 

2. Андрій показав свій фотоальбом (іноземні товариші). 

А)  іноземним товаришам 

Б) іноземних товаришів 

В) іноземними товаришами 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молодій родині                Б) молоду родину             В) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) мого батька             Б) моїм батьком               В) моєму батькові 

2.Наступного дня (наш арабський товариш) виповниться 20 років. 

А) нашому арабському товаришеві 

Б) нашого арабського товариша 

В) нашим арабським товаришем 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твою молодшу сестру  

Б) твоїй молодшій сестрі 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 8 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова (ці іноземні туристи). 

А) цим іноземним туристам 

Б) цих іноземних туристів 

В) цими іноземними туристами 

2. Люди зраділи (тепла погода). 

А) теплій погоді                 Б) теплу погоду                В) теплої погоди 

3.Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 

А) художнього музею          Б) художньому музеї         В) художньому музею 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 
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1.Товариш прийшов до поліклініки. Він зустрівся з лікарем. 

А) Коли товариш прийшов до поліклініки, він зустрівся з лікарем. 

Б) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем. 

В) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем? 

2.Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

Б) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

В) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

3.Ахмед прокинувся. Він зробив рухавку. 

А) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку. 

Б) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку? 

В) Ахмед прокинувся, коли він зробив рухавку. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мені                  Б) мене                 В) мною 

2.Чен  прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) її                       Б) нею                    В) їй 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вас                 Б) вами                    В) вам 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тебе                  Б) тобою                     В) тобі 

2.Кому подобається ця картина?(я) 

А) мене                  Б) мною                        В) мені 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) йому                   Б) його                     В) ним 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 
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1. Ми зраділи (цікава екскурсія). 

А) цікавій екскурсії              Б) цікаву екскурсію              В) цікавої екскурсії 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина             Б) старшому синові              В) старшим сином 

3.Викладач пояснює  тему (китайські студенти) 

А) китайських студентів 

Б) китайськими студентами 

В) китайським студентам 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Минулого дня (наш викладач) виповнилося 32 роки.  

А) нашому викладачеві          Б) нашого викладача             В) нашим викладачем 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхню подругу                     Б) їхньої подруги                    В) їхній подрузі 

3.Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашого директора          Б) нашим директором        В) нашому директорові 

Варіант 9 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1.Батько телефонує (його добрий товариш). 

А) його добрих товаришів 

Б) його добрими товаришами 

В) його добрим товаришам 

2. Ахмед купує овочі (свій молодший брат). 

А) своєму молодшому братові 

Б) свого молодшого брата 

В) своїм молодшим братом 

3.Українські національні  страви подобаються (різні люди). 

А) різним людям               Б) різних людей                 В) різними людьми 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Товариш прийшов до поліклініки. Він зустрівся з лікарем. 
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А) Коли товариш прийшов до поліклініки, він зустрівся з лікарем. 

Б) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем. 

В) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем? 

2.Амір приїхав на ринок. Він купив фрукти. 

А) Амір приїхав на ринок, коли він купив фрукти. 

Б) Амір приїхав на ринок, він коли купив фрукти. 

В) Коли Амір приїхав на ринок, він купив фрукти. 

3.Ахмед прокинувся. Він зробив рухавку. 

А) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку?  

Б) Коли Ахмед прокинувся, він зробив рухавку. 

В) Ахмед прокинувся, коли він зробив рухавку. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мене                     Б) мені                    В) мною 

2. Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тебе                    Б) тобою                  В) тобі 

3.Амір і Ахмед приїхали до батьків.Брати  розповідали … про свої справи. 

А) їм                        Б) їх                           В) ними 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Кому секретар  віддав документи?(вони) 

А) них                       Б) ними                       В) їм 

2.Кому Богдан розповідав про театр?(ми) 

А) нам                      Б) нас                         В) нами 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) його                      Б) ним                       В) йому 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Діана напише лист (українська подруга. 



148 
 

А) українській подрузі         Б) української подруги        В) українську подругу 

2. Викладач пояснює  тему (китайські студенти) 

А) китайським студентам 

Б) китайських студентів 

В) китайськими студентами 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молоду родину 

Б) молодій родині 

Б) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1.Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) моєму батькові                 Б) мого батька                  В) моїм батьком 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхню подругу                   Б) їхній подрузі                    В) їхньої подруги 

3.Минулого тижня (її старший брат) виповнився 25 років. 

А) її старшому братові           

Б) її старшого брата       

В) її старшим братом 

Варіант 10 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова (ці іноземні туристи). 

А) цим іноземним туристам 

Б) цих іноземних туристів 

В) цими іноземними туристами 

2.Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 

А) наших в’єтнамських гостей 

Б) нашим в’єтнамським гостям 

В) нашими в’єтнамськими гостями 

3.Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 

А) художньому музею        Б) художнього музею           В) художньому музеї 
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Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Я побачив декана в коридорі. Я привітався до нього. 

А) Коли я побачив декана в коридорі, я привітався до нього. 

Б) Я побачив декана в коридорі, коли я привітався до нього. 

В) Я побачив декана коли в коридорі, я привітався до нього. 

2.Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

Б) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

В) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

3.Студенти запитали викладача. Він відповів їм. 

А) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм. 

Б) Коли студенти запитали викладача,він відповів їм? 

В) Студенти запитали викладача,коли він відповів їм. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) ним                  Б) його                  В) йому 

2.Чен прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) їй                     Б) її                       В) неї 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вас                  Б) вам                   В) вами 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому подобається ця картина?(я) 

А) мене              Б) мною                   В) мені 

2. Кому зателефонував Ахмед? (вона) 

А) її                   Б) нею                       В) їй 

3.Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вам                Б) вас                     В) вами 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 
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ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1.Чен завжди радіє  (нові друзі). 

А) новим друзям                    Б) нових друзів                 В) новими друзями 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина                Б) старшому синові             В) старшим сином 

3.Завтра Богдан зателефонує  (наш юрист) 

А) нашому юристові             Б) нашого юриста             В) нашим юристом 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Наступного року ( наше місто) виповниться400 років. 

А) нашим містом               Б) нашого міста             В) нашому місту 

2.Минулого місяця (їхня подруга) виповнився 31 рік. 

А) їхню подругу                 Б) їхній подрузі                В) їхньої подруги 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твоїй молодшій сестрі   

Б) твою молодшу сестру 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 11 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Люди зраділи (тепла погода). 

А) теплій погоді                  Б) теплу погоду                   В) теплої погоди 

2. Українські студенти показували університет( наші в’єтнамську гості) 

А) нашим в’єтнамським гостям 

Б) наших в’єтнамських гостей 

В) нашими в’єтнамськими гостями 

3.Українські національні  страви подобаються (різні люди). 

А) різних людей                 Б) різними людьми              В) різним людям 

Завдання2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 
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1.Товариш прийшов до поліклініки. Він зустрівся з лікарем. 

А) Коли товариш прийшов до поліклініки, він зустрівся з лікарем. 

Б) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем. 

В) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем? 

2.Подруга зустріла  лікаря. Вона запитала його. 

А) Коли подруга зустріла  лікаря,вона запитала його. 

Б) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його. 

В) Подруга зустріла  лікаря, коли вона запитала його? 

3.Чен поїхав до Харкова. Він зателефонував. 

А) Коли Чен поїхав до Харкова, він зателефонував. 

Б) Чен поїхав до Харкова, коли він зателефонував. 

В) Коли Чен поїхав до Харкова, він зателефонував? 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1.Марія приїхала до брата.  Марія розповіла … про Україну. 

А) йому                    Б) ним                      В) його 

2.Ти запитав Марію? Вона відповіла…? 

А) тебе                    Б) тобі                      В) тобою 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А) вас                       Б) вами                      В) вам 

Завдання4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тобі                    Б) тебе                       В) тобою 

2. Кому Андрій подарує квіти?(ви) 

А) вас                      Б) вами                         В) вам 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) його                   Б) ним                         В) йому 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 

ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 
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1.Викладач пояснює  тему (китайські студенти) 

А) китайським студентам 

Б) китайських студентів 

В) китайськими студентами 

2.Андрій показав свій фотоальбом (іноземні товариші). 

А) іноземних товаришів 

Б) іноземним товаришам 

В) іноземними товаришами 

3.Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молоду родину              Б) молодій родині                  В) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашого директора      Б) нашому директорові       В) нашим директором 

2.Наступного дня (наш арабський товариш) виповниться 20 років. 

А) нашому арабському товаришеві 

Б) нашого арабського товариша 

В) нашим арабським товаришем 

3.Наступного місяця (твоя молодша сестра) виповниться 17 років. 

А) твою молодшу сестру   

Б) твоїй молодшій сестрі 

В) твоєї молодшої сестри 

Варіант 12 

Завдання 1. Закінчіть речення. 

1. Гід розповідає про  історію Харкова (ці іноземні туристи). 

А) цим іноземним туристам 

Б) цих іноземних туристів 

В) цими іноземними туристами 

2. Люди зраділи (тепла погода). 

А) теплу погоду                Б) теплої погоди                  В) теплій погоді 

3.Відомий художник  подарував  картину (художній музей) міста. 

А) художньому музею         Б) художнього музею           В) художньому музеї 



153 
 

Завдання 2. Складіть із двох простих речень одне складнопідрядне зі сполучником 

коли. 

1.Товариш прийшов до поліклініки. Він зустрівся з лікарем. 

А) Коли товариш прийшов до поліклініки, він зустрівся з лікарем. 

Б) Товариш прийшов до поліклініки, коли він зустрівся з лікарем. 

В) Товариш прийшов до поліклініки, кол ивін зустрівся з лікарем? 

2. Дуань пішла до магазину. Вона купила цукерки. 

А) Дуань пішла до магазину, коли вона купила цукерки. 

Б) Коли вона купила цукерки, Дуань пішла до магазину 

В) Коли Дуань пішла до магазину, вона купила цукерки. 

3.Студенти запитали викладача. Він відповів їм. 

А) Коли студенти запитали викладача, він відповів їм?  

Б) Коли студенти запитали викладача, він відповів їм. 

В) Студенти запитали викладача,коли він відповів їм. 

Завдання 3. Замість крапок напишіть потрібні особові займенники за зразком. 

ЗРАЗОК: Я піду на День народження до подруги. Я подарую … квіти. - Я піду на День 

народження до подруги. Я подарую їй квіти. 

1. Я прийшов до Марії. Вона зраділа… . 

А) мені                       Б) мене                  В) мною 

2.Чен  прийшов  до сестри. Чен  розповів … про Київ. 

А) її                           Б) їй                        В) нею 

3.Ви запитали Марію ?Вона відповіла…? 

А)  вас                     Б) вам                    В) вами 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Кому Богдан приніс словник?(ти) 

А) тебе                    Б) тобою                     В) тобі 

2.Кому подобається ця картина?(я) 

А) мене                    Б) мною                           В) мені 

3.Кому викладач пояснює правило? ( він) 

А) йому                   Б) його                        В) ним 

Завдання 5. Поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком. 
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ЗРАЗОК: Сестра допомогла (молодший брат). - Сестра допомогла молодшому 

братові. 

1. Ми зраділи (цікава екскурсія). 

А) цікавій екскурсії              Б) цікаву екскурсію                  В) цікавої екскурсії 

2.Батьки надіслали гроші (старший син). 

А) старшого сина                 Б) старшому синові               В) старшим сином 

3. Затишний будинок сподобався  (молода родина) 

А) молодій родині                Б) молоду родину                   В) молодої родини 

Завдання 6. Складіть речення. Поставте слова у дужках у відповідну форму. 

ЗРАЗОК: Минулого тижня  (моя мама) виповнилося 56 років. - Минулого тижня моїй 

мамі виповнилося 56 років. 

1. Минулого дня (наш викладач) виповнилося 32 роки.  

А) нашому викладачеві        Б) нашого викладача         В) нашим викладачем 

2.Минулого року ( мій батько) було 60 років. 

А) мого батька                Б) моїм батьком               В) моєму батькові 

3.Наступного року ( наш директор) виповниться 49 років. 

А) нашому директорові 

Б) нашого директора 

В) нашим директором 

 

 

ЗАНЯТТЯ № 18 

Тема: 

Уживання прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння. 

Уживання прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння. 

Уживання іменників у родовому відмінку із прийменниками місця біля, ліворуч, 

праворуч, попереду, позаду, навпроти, посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

Уживання складних речень зі словами якщо … , то; якби … , то. 

 

1. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ВИЩОГО Й НАЙВИЩОГО СТУПЕНІВ 

ПОРІВНЯННЯ 

Вищий Проста основа або корінь новий - новіший 
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ступінь форма прикметника + суфікси -ш-, -

іш- 

молодий - молодший 

Складена 

форма 

слова більш, менш 

+ прикметник у початковій 

формі 

більш новий 

менш цікавий 

Найвищий 

ступінь 

Проста 

форма 

префiкс  най- 

+ прикметник вищого ступеня 

простої форми 

найновіший, 

наймолодший 

Складена 

форма 

слова найбiльш, найменш + 

прикметник у початковiй 

формi  

найбiльш холодний, 

найменш цікавий  

 

2. УЖИВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ВИЩОГО Й НАЙВИЩОГО СТУПЕНІВ 

ПОРІВНЯННЯ 

Вищий 

ступінь 

Проста 

форма 

основа або корінь 

прислівника + суфікси -ш-, -

іш- 

цікаво - цікавіше 

Складена 

форма 

слова більш, менш 

+ прислівник у початковій 

формі 

більш цікаво  

Найвищий 

ступінь 

Проста 

форма 

префiкс  най- 

+ прислівник вищого ступеня 

простої форми 

найцікавіше 

Складена 

форма 

слова найбiльш, найменш + 

прислівник у початковiй 

формi  

найбiльш цікаво 

  

 

3. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ІЗ ПРИЙМЕННИКАМИ 

МІСЦЯ БІЛЯ, ЛІВОРУЧ, ПРАВОРУЧ, ПОПЕРЕДУ, ПОЗАДУ, НАВПРОТИ, 

ПОСЕРЕД, НАВКОЛО, ОБАБІЧ, КРАЙ, НЕДАЛЕКО ВІД 

біля, ліворуч, праворуч, 

попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, 

край, недалеко від 

+ іменник  

у Родовому відмінку 

біля дороги 

навпроти будинку 

позаду машини 

недалеко від університету 

 

4. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ ЯКЩО … , ТО; ЯКБИ … , ТО 

1. Якби я мав гроші, я купив би машину. 

 

2. Якщо завтра буде тепло, то ми підемо до 

парку. 

1. Я купив би машину, якби я мав гроші. 

 

2. Ми підемо до парку, якщо завтра 

буде тепло. 
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Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. Цього року син навчався (добре), ніж торік. 

А) краще                       Б) добрий                        В) гірше 

2.Зараз ти читаєш (швидко), ніж раніше. 

А) швидше                   Б) найшвидше                В) щонайшвидше 

3.Дідусь розповідає (цікаво) за батька. 

А) цікавіший                 Б) найцікавіше              В) цікавіше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Навпроти (завод) розташований великий парк. 

А) заводу                              Б) заводом                          В) завод 

2.Праворуч центрального (вокзал) є пошта. 

А) вокзалові                          Б) вокзалу                            В) вокзалом 

3.Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 

А) Чорного моря                Б) Чорним морем                  В) Чорне море 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А) Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 

В) Краще мені подобається зима.  

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

В) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимкутому що. 

3.Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Восени я люблю гуляти парком. 

Б) Влітку я люблю сніг. 

В) Навесні я люблю відпочивати на морі. 
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Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Тобі буде погано. Ми зателефонуємо лікареві. 

А) Якщо тобі буде погано, томи зателефонуємо лікареві. 

Б) То тобі буде погано, якщо ми зателефонуємо лікареві. 

В) Тобі буде якщо погано, томи зателефонуємо лікареві. 

2.Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщо ми напишемо контрольну роботу. 

Б) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, томи напишемо контрольну роботу. 

В)  Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, томи напишемо контрольну роботу. 

3.До мене приїдуть батьки. Ми поїдемо до Києва. 

А) Якщо до мене приїдуть батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Б) То до мене приїдуть батьки, якщо ми поїдемо до Києва. 

В) До мене приїдуть якщо батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Секретар зупинився (… двері). 

А) біля двері                  Б) біля дверями                  В) біля дверей 

2.Кабінет стоматолога (… реєстратура). 

А) навпроти реєстратури 

Б) навпроти реєстратуру 

В) навпроти реєстратурою 

3.(… новий район) їздить автобус. 

А) навколо нового району 

Б) навколо новим районом 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 
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Б) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

3. Що Ви зробите, якщо у Вас закінчаться гроші? 

А) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефоную батькам. 

Б) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефонував батькам. 

В) Якщо у мене закінчаться гроші, я телефоную батькам. 

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. У грудні (холодно) ніж у листопаді. 

А) найхолоднiше               Б) найхолоднiший                  В) холоднiше 

2. У серпні (спекотно), ніж у липні . 

А) спекотний                    Б) найспекотнiше                  В) спекотнiше 

3. Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) дорожче                      Б) найдорожче                        В) дорогий 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Такси зупинилося біля (оперний театр). 

А) оперним театром             Б) оперний театр              В) оперного театру 

2.Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) мiста                                 Б)  місто                              В) містом 

3.Моя родина живе недалеко від  (столиця). 

А) столицю                            Б) столиця                           В) столицi 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1.Які свята Ви любите найбільше? 

А) Найбільше я люблю Новий рік. 

Б) Найменше я люблю Новий рік. 

В) Більше я люблю Новий рік. 

2.Чому Ви найбільше любите ці свята? 

А) Я люблю це свято, тому що уся родина збирається разом. 
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Б) Тому що я люблю це свято, уся родина збирається разом. 

В) Я люблю це свято, уся родина збирається разомтому що. 

3.Де Ви найбільше любите відпочивати? 

А)  Найбільше я люблю відпочивати на морі. 

Б) Найбільше я люблю відпочивати у морі. 

В) Найбільше я люблю відпочивати біля моря. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то… . 

1.Я вивчу українську мову. Я навчатимуся в Україні. 

А) То я вивчу українську мову, якщо я навчатимуся в Україні. 

Б) Я вивчу якщо українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

В) Якщо я вивчу українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

2.Олена приїде додому. Вона відпочиватиме. 

А) То Олена приїде додому, якщо вона відпочиватиме. 

Б) Олена приїде якщо додому, то вона відпочиватиме. 

В) Якщо Олена приїде додому, то вона відпочиватиме. 

3.Я куплю магнітофон .Я слухатиму музику. 

А) Якщо я куплю магнітофон , то я  слухатиму музику. 

Б) То я куплю магнітофон , якщо я  слухатиму музику. 

В) Я куплю магнітофон якщо , то я  слухатиму музику. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1.Собор  розташований (…історичний музей). 

А) біля історичним музеєм 

Б) біля історичному музею 

В) біля історичного музею 

2.Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторії         

Б) навпроти аудиторію   

В) навпроти аудиторією 

3.(… дорога) ростуть дерева. 

А) край дороги                      Б) край дорогу                    В) край дорозі 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 
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1.Що Ви робитимете, якщо Ви забудете паспорт удома? 

А) Якщо я забуду паспорт удома, я повернувся додому. 

Б) Якщо я забуду паспорт удома, я повертаюся додому. 

В) Якщо я забуду паспорт удома, я повернуся додому. 

2.Що Ви зробите, якщо Вам буде недобре? 

А) Якщо мені буде недобре, я пішов до лікаря. 

Б) Якщо мені буде недобре, я іду до лікаря. 

В) Якщо мені буде недобре, я піду до лікаря. 

3.Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

В) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1.Старша сестра готує (смачно) за молодшу сестру. 

А) смачнiше                   Б) найсмачнiше                        В) смачний 

2.Оксана співає (голосно) за свою подругу. 

А) найголоснiше              Б) голосний                              В) голоснiше 

3.Дідусь розповідає (цікаво) за батька. 

А) цікавіше                      Б) цікавіший                          В) найцікавіше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1.Наша група навчається в аудиторії навпроти (комп’ютерний клас). 

А) комп’ютерного класу           

Б) комп’ютерний клас          

В) комп’ютерним класом 

2.Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А) кімнатою викладачів 

Б) кімнатi викладачів 

В) кімнати викладачів 

3. Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 
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А)Чорним морем             Б) Чорне море               В) Чорного моря 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1.Чому Ви найбільше любите відпочивати там? 

А) Я найбільше люблю там відпочивати, тому що там гарна природа. 

Б) Тому що я найбільше люблю там відпочивати, там гарна природа. 

В) Я найбільше люблю там відпочивати, там гарна природа, тому. 

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку тому що. 

В) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

3.Де Ви найбільше любите відпочивати? 

А)  Найбільше я люблю відпочивати на морі. 

Б) Найбільше я люблю відпочивати у морі. 

В) Найбільше я люблю відпочивати за морем. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1.Студент правильно виконає всі завдання. Він  отримає високу оцінку. 

А) Якщо студент правильно виконає всі завдання, то він  отримає високу оцінку. 

Б) То студент правильно виконає всі завдання, якщо він  отримає високу оцінку. 

В) Студент правильно виконає якщо всі завдання, то він  отримає високу оцінку.  

2.Я приготую смачний обід. Я запрошу своїх друзів. 

А) Якщо я приготую смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

Б) То я приготую смачний обід, якщо я запрошу своїх друзів. 

В) Я приготую якщо смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

3.До мене приїдуть батьки. Ми поїдемо до Києва. 

А) То до мене приїдуть батьки, якщо ми поїдемо до Києва. 

Б) До мене приїдуть якщо батьки, то ми поїдемо до Києва. 

В) Якщо до мене приїдуть батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1.(… майдан) стоїть пам’ятник . 

А) посеред майданом             Б) посеред майданові            В) посеред майдану 

2.Зоопарк розташований (…університет) 
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А) недалеко від університету 

Б) недалеко від університетом 

В) недалеко від університетові 

3.(… новий район) їздить автобус. 

А) навколо нового району 

Б) навколо новим районом 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1.Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

Б)  Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

3.Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

В) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. Цього року син навчався (добре), ніж торік. 

А) краще                       Б) добрий                                  В) гірше 

2.У серпні (спекотно), ніж у липні . 

А) спекотний                 Б) найспекотнiше                   В) спекотнiше 

3.Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) дорожче                    Б) найдорожче                      В) дорогий 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Навпроти (завод) розташований великий парк. 
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А) заводу                      Б) заводом                       В) завод 

2.Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) місто                      Б) містом                         В) мiста 

3.Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А) кімнатою викладачів       Б) кімнати викладачів       В) кімнатi викладачів 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А) Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 

В) Краще мені подобається зима.  

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

Б) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

В) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку тому що. 

3. Де Ви найбільше любите відпочивати? 

А) Найбільше я люблю відпочивати у морі. 

Б) Найбільше я люблю відпочивати біля моря. 

В)  Найбільше я люблю відпочивати на морі. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Тобі буде погано. Ми зателефонуємо лікареві. 

А) То тобі буде погано, якщо ми зателефонуємо лікареві. 

Б) Тобі буде якщо погано, то ми зателефонуємо лікареві. 

В) Якщо тобі буде погано, то ми зателефонуємо лікареві. 

2. Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

Б) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщо ми напишемо контрольну роботу. 

В) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу 

3. Я куплю магнітофон. Я слухатиму музику. 

А) Якщо я куплю магнітофон, то я  слухатиму музику. 

Б) То я куплю магнітофон, як що я  слухатиму музику. 

В) Я куплю магнітофон якщо, то я  слухатиму музику. 
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Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Секретар зупинився (… двері). 

А)  біля двері                  Б) біля дверями                   В) біля дверей 

2. Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторії      

Б) навпроти аудиторію     

В) навпроти аудиторією 

3.(… дорога) ростуть дерева. 

А) край дорогу                 Б) край дорозі                   В) край дороги 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

2. Що Ви зробите, якщо Вам буде недобре? 

А) Якщо мені буде недобре, я пішов до лікаря. 

Б) Якщо мені буде недобре, я іду до лікаря. 

В) Якщо мені буде недобре, я піду до лікаря. 

3. Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. У грудні (холодно) ніж у листопаді. 

А) холоднiше                      Б) найхолоднiше                     В) найхолоднiший 

2.Зараз ти читаєш (швидко), ніж раніше. 

А) найшвидше                    Б) швидше                             В) щонайшвидше 
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3.Дідусь розповідає (цікаво) за батька. 

А) цікавіший                      Б) цікавіше                              В) найцікавіше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Такси зупинилося біля (оперний театр). 

А) оперним театром           Б) оперний театр                В) оперного театру 

2. Навпроти (завод) розташований великий парк. 

А) заводом                             Б) завод                                В) заводу 

3.Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 

А) Чорного моря                 Б) Чорним морем                 В) Чорне море 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1.Які свята Ви любите найбільше? 

А) Найменше я люблю Новий рік. 

Б) Більше я люблю Новий рік. 

В) Найбільше я люблю Новий рік. 

2.Чому Ви найбільше любите ці свята? 

А) Я люблю це свято, тому що уся родина збирається разом. 

Б) Тому що я люблю це свято, уся родина збирається разом. 

В) Я люблю це свято, уся родина збирається разомтому що. 

3.Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Восени я люблю гуляти парком. 

Б) Влітку я люблю сніг. 

В) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Я вивчу українську мову. Я навчатимуся в Україні. 

А) Якщо я вивчу українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

Б) То я вивчу українську мову, якщо я навчатимуся в Україні. 

В) Я вивчу якщо українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

2. Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, томи напишемо контрольну роботу. 

Б) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщоми напишемо контрольну роботу. 

В) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, томи напишемо контрольну роботу. 
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3. До мене приїдуть батьки. Ми поїдемо до Києва. 

А) Якщо до мене приїдуть батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Б) То до мене приїдуть батьки, якщо ми поїдемо до Києва. 

В) До мене приїдуть якщо батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Собор  розташований (…історичний музей). 

А) біля історичним музеєм    

Б) біля історичному музею    

В) біля історичного музею 

2.Кабінет стоматолога (… реєстратура). 

А) навпроти реєстратуру 

Б) навпроти реєстратурою 

В) навпроти реєстратури 

3(… новий район) їздить автобус. 

А) навколо нового району 

Б) навколо новим районом 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робитимете, якщо Ви забудете паспорт удома? 

А) Якщо я забуду паспорт удома, я повернуся додому. 

Б) Якщо я забуду паспорт удома, я повернувся додому. 

В) Якщо я забуду паспорт удома, я повертаюся додому. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 

Б) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

3.Що Ви зробите, якщо у Вас закінчаться гроші? 

А) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефоную батькам. 

Б) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефонував батькам. 

В) Якщо у мене закінчаться гроші, я телефоную батькам. 

 

Варіант 6 
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Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

А) Цього року син навчався (добре), ніж торік. 

А) добрий                            Б) гірше                                   В) краще 

2. У серпні (спекотно), ніж у липні . 

А) спекотний                    Б) найспекотнiше                    В) спекотнiше 

3. Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) дорожче                     Б) найдорожче                 В) дорогий 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Навпроти (завод) розташований великий парк. 

А) заводом                        Б) заводу                        В) завод 

2.Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) місто                           Б) мiста                         В) містом 

3..Моя родина живе недалеко від  (столиця). 

А) столицi                     Б) столицю                       В) столиця 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А) Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 

В) Краще мені подобається зима.  

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимкутому що. 

В) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

3. Де Ви найбільше любите відпочивати? 

А)  Найбільше я люблю відпочивати на морі. 

Б) Найбільше я люблю відпочивати у морі. 

В) Найбільше я люблю відпочивати біля моря. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то… . 

1. Тобі буде погано. Ми зателефонуємо лікареві. 
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А) Якщо тобі буде погано, то ми зателефонуємо лікареві. 

Б) То тобі буде погано, якщо ми зателефонуємо лікареві. 

В) Тобі буде якщо погано, то ми зателефонуємо лікареві. 

2.Олена приїде додому. Вона відпочиватиме. 

А) Якщо Олена приїде додому, то вона відпочиватиме. 

Б) То Олена приїде додому, якщо вона відпочиватиме. 

В) Олена приїде якщо додому, то вона відпочиватиме. 

3. Я куплю магнітофон .Я слухатиму музику. 

А) Якщо я куплю магнітофон, то я  слухатиму музику. 

Б) То я куплю магнітофон, якщо я  слухатиму музику. 

В) Я куплю магнітофон якщо, то я  слухатиму музику. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Секретар зупинився (… двері). 

А) біля двері                   Б) біля дверей                  В) біля дверями 

2.Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторії              

Б) навпроти аудиторію     

В) навпроти аудиторією 

3.(… дорога) ростуть дерева. 

А) край дороги                    Б) край дорогу                   В) край дорозі 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

2. Що Ви зробите, якщо Вам буде недобре? 

А) Якщо мені буде недобре, я пішов до лікаря. 

Б) Якщо мені буде недобре, я іду до лікаря. 

В) Якщо мені буде недобре, я піду до лікаря. 

3. Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 
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В) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. Старша сестра готує (смачно) за молодшу сестру. 

А) найсмачнiше                Б) смачний                           В) смачнiше 

2. Оксана співає (голосно) за свою подругу. 

А) голоснiше                    Б) найголоснiше                 В) голосний 

3. Дідусь розповідає (цікаво) за батька. 

А) цікавіше                      Б) цікавіший                        В) найцікавіше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1..Моя родина живе недалеко від  (столиця). 

А) столицi                              Б) столицю                            В) столиця 

2. Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А) кімнатою викладачів      Б) кімнати викладачів           В) кімнатi викладачів 

3. Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 

А) Чорного моря                  Б) Чорним морем                    В) Чорне море 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1.Чому Ви найбільше любите відпочивати там? 

А) Я найбільше люблю там відпочивати, тому що там гарна природа. 

Б) Тому що я найбільше люблю там відпочивати, там гарна природа. 

В) Я найбільше люблю там відпочивати, там гарна природатому. 

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимкутому що. 

В) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

3. Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Восени я люблю гуляти парком. 

Б) Влітку я люблю сніг. 
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В) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Олена приїде додому. Вона відпочиватиме. 

А) Якщо Олена приїде додому, то вона відпочиватиме. 

Б) То Олена приїде додому, якщо вона відпочиватиме. 

В) Олена приїде якщо додому, то вона відпочиватиме. 

2.Я приготую смачний обід. Я запрошу своїх друзів. 

А) Якщо я приготую смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

Б) То я приготую смачний обід, якщо я запрошу своїх друзів. 

В) Я приготую якщо смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

3.До мене приїдуть батьки. Ми поїдемо до Києва. 

А) То до мене приїдуть батьки, якщо ми поїдемо до Києва. 

Б) До мене приїдуть якщо батьки, то ми поїдемо до Києва. 

В) Якщо до мене приїдуть батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторію     Б) навпроти аудиторією    В) навпроти аудиторії 

2. Зоопарк розташований (…університет) 

А)  недалеко від університетом 

Б) недалеко від університетові 

В) недалеко від університету 

3. (… новий район) їздить автобус. 

А) навколо нового району 

Б) навколо новим районом 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1.Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 

2. Що Ви зробите, якщо Вам буде недобре? 
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А) Якщо мені буде недобре, я піду до лікаря. 

Б) Якщо мені буде недобре, я пішов до лікаря. 

В) Якщо мені буде недобре, я іду до лікаря. 

3. Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 

В) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. Цього року син навчався (добре), ніж торік. 

А) краще                       Б) добрий                        В) гірше 

2.У серпні (спекотно), ніж у липні . 

А) спекотний              Б) найспекотнiше          В) спекотнiше 

3.Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) дорожче                Б) найдорожче                В) дорогий 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Наша група навчається в аудиторії навпроти (комп’ютерний клас). 

А) комп’ютерного класу          

Б) комп’ютерний клас   

В) комп’ютерним класом 

2. Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) місто                            Б) містом                            В) мiста 

3.Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А) кімнати викладачів            

Б) кімнатою викладачів 

В) кімнатi викладачів 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А)  Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 
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В) Краще мені подобається зима.  

2. Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

Б) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

В) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку тому що. 

3. Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку, навесні, улітку? 

А) Влітку я люблю сніг. 

Б) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

В) Восени я люблю гуляти парком. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Студент правильно виконає всі завдання. Він  отримає високу оцінку. 

А) Якщо студент правильно виконає всі завдання, то він  отримає високу оцінку. 

Б) То студент правильно виконає всі завдання, якщо він  отримає високу оцінку. 

В) Студент правильно виконає якщо всі завдання, то він  отримає високу оцінку.  

2.Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

Б) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщо ми напишемо контрольну роботу. 

В) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

3.Я куплю магнітофон .Я слухатиму музику. 

А) То я куплю магнітофон, якщо я  слухатиму музику. 

Б) Я куплю магнітофон якщо, то я  слухатиму музику.  

В) Якщо я куплю магнітофон, то я  слухатиму музику. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1..(… майдан) стоїть пам’ятник . 

А) посеред майданом             Б) посеред майданові             В) посеред майдану 

2. Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторію      Б) навпроти аудиторією       В) навпроти аудиторії 

3. (… дорога) ростуть дерева. 

А) край дорогу                     Б) край дороги                        В) край дорозі 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 
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1.  Що Ви зробите, якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

Б) Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

3.Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. У грудні (холодно) ніж у листопаді. 

А) холоднiше                      Б) найхолоднiше                      В) найхолоднiший 

2. Зараз ти читаєш (швидко), ніж раніше. 

А) швидше                           Б) найшвидше                         В) щонайшвидше 

3. Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) найдорожче                   Б) дорогий                                В) дорожче 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Таксі зупинилося біля (оперний театр). 

А) оперного театру                 Б) оперним театром           В) оперний театр 

2.Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) місто                                   Б) мiста                                В) містом 

3..Моя родина живе недалеко від  (столиця). 

А) столицю                             Б) столицi                           В) столиця 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 
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1.Які свята Ви любите найбільше? 

А) Найменше я люблю Новий рік. 

Б) Більше я люблю Новий рік. 

В) Найбільше я люблю Новий рік. 

2.Чому Ви найбільше любите ці свята? 

А) Я люблю це свято, тому що уся родина збирається разом. 

Б) Тому що я люблю це свято, уся родина збирається разом. 

В) Я люблю це свято, уся родина збирається разомтому що. 

3. Де Ви найбільше любите відпочивати? 

А) Найбільше я люблю відпочивати у морі. 

Б) Найбільше я люблю відпочивати біля моря.  

В)  Найбільше я люблю відпочивати на морі. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Я вивчу українську мову. Я навчатимуся в Україні. 

А) Якщо я вивчу українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

Б) То я вивчу українську мову, якщо я навчатимуся в Україні. 

В) Я вивчу якщо українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

2.Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

Б) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщо ми напишемо контрольну роботу. 

В) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

3.Я куплю магнітофон .Я слухатиму музику. 

А) Якщо я куплю магнітофон, то я  слухатиму музику. 

Б) То я куплю магнітофон, якщо я  слухатиму музику. 

В) Я куплю магнітофон якщо, то я  слухатиму музику. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Секретар зупинився (… двері). 

А) біля двері                      Б) біля дверей                 В) біля дверями 

2.Кабінет стоматолога (… реєстратура). 

А) навпроти реєстратури 

Б) навпроти реєстратуру 

В) навпроти реєстратурою 
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3.(… дорога) ростуть дерева. 

А) край дорогу                   Б) край дороги                  В) край дорозі 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви робитимете, якщо Ви забудете паспорт  удома? 

А) Якщо я забуду паспорт удома, я повернуся додому. 

Б) Якщо я забуду паспорт удома, я повернувся додому. 

В) Якщо я забуду паспорт удома, я повертаюся додому. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 

Б) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

3.Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

В) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. Цього року син навчався (добре), ніж торік. 

А) краще                            Б) гірше                         В) добрий 

2.У серпні (спекотно), ніж у липні . 

А) спекотнiше                  Б) спекотний                 В) найспекотнiше 

3. Дідусь розповідає (цікаво) за батька. 

А) цікавіший                    Б) найцікавіше                   В) цікавіше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Навпроти (завод) розташований великий парк. 

А) заводом                      Б) завод                      В) заводу 

2.Навпроти (завод) розташований великий парк. 

А) заводом                     Б) завод                      В) заводу 
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3.Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 

А) Чорним морем          Б) Чорного моря       В) Чорне море 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А) Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 

В) Краще мені подобається зима.  

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

В) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимкутому що. 

3. Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Восени я люблю гуляти парком. 

Б) Влітку я люблю сніг. 

В) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то… . 

1. Тобі буде погано. Ми зателефонуємо лікареві. 

А) Якщо тобі буде погано, томи зателефонуємо лікареві. 

Б) То тобі буде погано, якщо ми зателефонуємо лікареві. 

В) Тобі буде якщо погано, то ми зателефонуємо лікареві. 

2.Олена приїде додому. Вона відпочиватиме. 

А) То Олена приїде додому, якщо вона відпочиватиме. 

Б) Олена приїде якщо додому, то вона відпочиватиме. 

В) Якщо Олена приїде додому, то вона відпочиватиме. 

3.До мене приїдуть батьки. Ми поїдемо до Києва. 

А) То до мене приїдуть батьки, якщо ми поїдемо до Києва. 

Б) До мене приїдуть якщо батьки, то ми поїдемо до Києва. 

В) Якщо до мене приїдуть батьки, то ми поїдемо до Києва. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1.Собор  розташований (…історичний музей). 

А) біля історичного музею  
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Б) біля історичним музеєм 

В) біля історичному музею 

2.Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторії 

Б) навпроти аудиторію 

В) навпроти аудиторією 

3.(… новий район) їздить автобус. 

А) навколо новим районом 

Б) навколо нового району 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

2.Що Ви зробите, якщо Вам буде недобре? 

А) Якщо мені буде недобре, я пішов до лікаря. 

Б) Якщо мені буде недобре, я іду до лікаря. 

В) Якщо мені буде недобре, я піду до лікаря. 

3.Що Ви зробите, якщо у Вас закінчаться гроші? 

А) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефоную батькам. 

Б) Якщо у мене закінчаться гроші, я зателефонував батькам. 

В) Якщо у мене закінчаться гроші, я телефоную батькам. 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1.Старша сестра готує (смачно) за молодшу сестру. 

А) найсмачнiше             Б) смачний                         В) смачнiше 

2.Оксана співає (голосно) за свою подругу. 

А) голоснiше                 Б) найголоснiше                В) голосний 

3. .У серпні (спекотно), ніж у липні . 
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А) спекотнiше             Б) спекотний                    В) найспекотнiше 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1..Моя родина живе недалеко від  (столиця). 

А) столицю                     Б) столиця                       В) столицi 

2. Навколо нашого (місто) є чудовий ліс. 

А) місто                         Б) містом                         В) мiста 

3. Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А) кімнати викладачів       Б) кімнатою викладачів       В) кімнатi викладачів 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Яка пора року Вам подобається найбільше? 

А) Найбільше мені подобається зима. 

Б) Найменше мені подобається зима. 

В) Краще мені подобається зима.  

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

Б) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку тому що. 

В) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

3.Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Влітку я люблю сніг. 

Б) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

В) Восени я люблю гуляти парком. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Олена приїде додому. Вона відпочиватиме. 

А) То Олена приїде додому, якщо вона відпочиватиме. 

Б) Олена приїде якщо додому, то вона відпочиватиме. 

В) Якщо Олена приїде додому, то вона відпочиватиме. 

2.Я приготую смачний обід. Я запрошу своїх друзів. 

А) То я приготую смачний обід, якщо я запрошу своїх друзів. 

Б) Я приготую якщо смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

В) Якщо я приготую смачний обід, то я запрошу своїх друзів. 

3. Я вивчу українську мову. Я навчатимуся в Україні. 

А) Якщо я вивчу українську мову, то я навчатимуся в Україні. 
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Б) То я вивчу українську мову, якщо я навчатимуся в Україні. 

В)  Я вивчу якщо українську мову, то я навчатимуся в Україні. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1..(… майдан) стоїть пам’ятник . 

А) посеред майдану             Б) посеред майданом          В) посеред майданові 

2. Зоопарк розташований (…університет) 

А) недалеко від університетом 

Б) недалеко від університету 

В) недалеко від університетові 

3.(… новий район) їздить автобус. 

А) навколо нового району 

Б) навколо новим районом 

В) навколо новий район  

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1.Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 

2. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

3.Що Ви зробите, якщо Ви зустрінете друга? 

А) Якщо я зустріну друга, ми пішли у кафе. 

Б) Якщо я зустріну друга, ми ходимо у кафе. 

В) Якщо я зустріну друга, ми підемо у кафе. 

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Сьогодні сонце світить (яскраво), ніж учора. – Сьогодні сонце світить 

яскравіше ніж учора. 

1. У серпні (спекотно), ніж у липні . 



180 
 

А) спекотний                   Б) спекотнiше                     В) найспекотнiше 

2. Оксана співає (голосно) за свою подругу. 

А) найголоснiше               Б) голоснiше                         В) голосний 

3.Зимова куртка коштує (дорого), ніж осіння куртка. 

А) найдорожче                 Б) дорогий                               В) дорожче 

Завдання 2. Складіть речення, поставте слова в потрібній формі. 

1. Наша група навчається в аудиторії навпроти (комп’ютерний клас). 

А) комп’ютерний клас           Б) комп’ютерного класу      В) комп’ютерним класом 

2.Розклад висить на стіні попереду  (кімната викладачів.) 

А)  кімнатою викладачів 

Б) кімнати викладачів 

В) кімнатi викладачів 

3. Улітку мої друзі відпочивали недалеко від (Чорне море). 

А) Чорного моря                   Б) Чорним морем                    В) Чорне море 

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. 

1. Які свята Ви любите найбільше? 

А) Найбільше я люблю Новий рік. 

Б) Найменше я люблю Новий рік. 

В) Більше я люблю Новий рік. 

2.Чому Вам подобається ця пора року найбільше? 

А) Мені подобається ця пора року, тому що погода дуже холодна взимку. 

Б) Тому що мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку. 

В) Мені подобається ця пора року, погода дуже холодна взимку тому що. 

3. Що Вам найбільше подобається робити восени, узимку,навесні, улітку? 

А) Влітку я люблю сніг. 

Б) Навесні я люблю відпочивати на морі. 

В) Восени я люблю гуляти парком. 

Завдання 4. Напишіть складне речення зі сполучником якщо…, то…. 

1. Студент правильно виконає всі завдання. Він  отримає високу оцінку. 

А) То студент правильно виконає всі завдання, якщо він  отримає високу оцінку.  

Б) Якщо студент правильно виконає всі завдання, то він  отримає високу оцінку. 

В) Студент правильно виконає якщо всі завдання, то він  отримає високу оцінку.  
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2.Ми вивчимо сьогодні цю тему. Ми напишемо контрольну роботу. 

А) Якщо ми вивчимо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

Б) То ми вивчимо сьогодні цю тему, якщо ми напишемо контрольну роботу. 

В) Ми вивчимо якщо сьогодні цю тему, то ми напишемо контрольну роботу. 

3.Я куплю магнітофон .Я слухатиму музику. 

А) То я куплю магнітофон, якщо я  слухатиму музику. 

Б) Я куплю магнітофон якщо, то я  слухатиму музику. 

В) Якщо я куплю магнітофон, то я  слухатиму музику. 

Завдання 5. Складіть речення. Використовуйте подані прийменники та ставте 

іменники в потрібній формі: біля, праворуч, ліворуч, попереду, позаду, навпроти, 

посеред, навколо, обабіч, край, недалеко від. 

1. Кабінет стоматолога (… реєстратура). 

А) навпроти реєстратури      

Б) навпроти реєстратуру  

В) навпроти реєстратурою 

2. Розклад висить (… аудиторія). 

А) навпроти аудиторію 

Б) навпроти аудиторією 

В) навпроти аудиторії 

3.(… дорога) ростуть дерева. 

А) край дорогу            Б) край дорозі                В) край дороги 

Завдання 6. Дайте відповіді на питання. 

1. Що Ви зробите , якщо Ви отримаєте диплом? 

А) Якщо я отримаю диплом, я стану лікарем. 

Б) Якщо я отримаю диплом, я би став лікарем. 

В) Якщо я отримаю диплом, я є лікарем. 

2. Що ви зробите, якщо Вам треба купити ліки? 

А) Якщо мені треба купити ліки, я піду до аптеки 

Б) Якщо мені треба купити ліки, я ходив до аптеки 

В) Якщо мені треба купити ліки, я іду до аптеки 

3.Що Ви зробите, якщо до Вас хтось звернеться по допомогу? 

А) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допоможу. 

Б) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомогла. 

В) Якщо до мене хтось звернеться по допомогу, я допомагаю. 
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ЗАНЯТТЯ № 19 

Тема: 

1. Уживання дієприкметників.  

2. Вираження необхідності, доцільності дії.  

     3. Уживання складних речень зі словом щоб. 

1. УЖИВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 

 Активні дієприкметники Пасивні дієприкметники 

Теперішній час -уч(ий), -юч(ий), 

- ач(ий), -яч(ий) 
 

ріжучий, працюючий, 

лежачий 

 

Минулий час  -н - , -ен-, -т- 
 

прочитаний, перекладений, 

зігрітий 

 

 

2.  ВИРАЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ, ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЇ 

Теперішній час Минулий час Майбутній час 

треба / не треба 

потрібно / не потрібно 

необхідно 

слід / не слід 

можна / не можна 

+
 і

н
ф

ін
іт

и
в

 треба / не треба  було 

потрібно / не потрібно 

було 

необхідно було 

слід / не слід було 

можна / не можна було +
 і

н
ф

ін
іт

и
в

 треба / не треба буде 

потрібно / не потрібно буде 

необхіднобудеслід / не слід 

буде 

можна / не можна буде 

+
 і

н
ф

ін
іт

и
в

 

 

3. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВОМ ЩОБ 

Щоб зробити вправу,я користуюсь словником. 

 

Я користуюсь словником, щоб зробити вправу. 

 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1.На факультеті створили зручні  кабінети для навчання. … умови задовольняють усіх. 

А) створені                  Б) створений               В) створена 

2.Ахмед вивчив нову тему. … тема була нескладною. 

А) вивчена                     Б) вивчений                  В) виченої 



184 
 

3.Студенти  виконали домашнє завдання. На початку заняття вони перевірили … 

домашнє завдання. 

А) виконаного                         Б) виконані                          В) виконане 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1.Донька вишила мамі сорочку.  Яку сорочку донька подарувала мамі? 

А) вишита                 Б) вишиту                 В) вишитої 

2.Дівчата зварили картоплю. Яку картоплю вони додали до салату. 

А) зварену                  Б) зварена                  В) звареної 

3.Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печених                  Б) печеними                В) печені 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1.На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) не можна                  Б) треба було                 В) треба 

2.На центральній  вулиці багато машин, так що нам … проїхати. 

А) не можна                 Б) можна                      В) можна було 

3.У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

А) не можна                 Б) можна                    В) можна було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1.Ченові ( потрібен) бібліотекар. 

А) потрібна                    Б) потрібне                   В) потрібен 

2.Оксані (потрібен) ця дівчина.  

А) потрібен                    Б) потрібне                   В) потрібна 

3.Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                    Б) потрібна                    В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1.Володимир не запізнився на заняття. Він написав контрольну роботу. 
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А) Володимир не запізнився якби на заняття, він би написав контрольну роботу. 

Б) Якби Володимир не запізнився на заняття, би він написав контрольну роботу.  

В) Якби Володимир не запізнився на заняття, він би написав контрольну роботу. 

2.Уранці Оксана зробила рухавку. Вона добре почувалася. 

А) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

Б) Уранці Оксана якби зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

В) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона добре би почувалася. 

3.Увечері Чен погуляв на свіжому повітрі. Він швидко заснув.  

А) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

Б) Увечері Чен якби погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

В) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, би він швидко заснув. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби я виконав (виконала) домашнє завдання, я б … 

А) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримав гарну оцінку. 

Б) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримаю гарну оцінку. 

В) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримала гарну оцінку. 

2.Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

3.Якби в мене був власний корабель, я б  …. 

А) Якби в мене був власний корабель, я б  поплив до Америки. 

Б) Якби в мене був власний корабель, я б  попливу до Америки. 

В) Якби в мене був власний корабель, я б  попливти до Америки. 

Варіант 2 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На Новий рік діти прикрасили  ялинку…. ялинка стояла в кутку. 

А) прикрашені                Б) прикрашену               В) прикрашена 

2.Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасувані               Б) випрасуваних             В) випрасуваний 

3.Амір привіз  українські сувеніри.   … сувеніри він подарував своїм родичам. 

А) привезених                 Б) привезені                   В) привезеними 
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Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1.На святкову вечерю мама смажить курку. Якою куркою вона частує свою родину? 

А) смажена                     Б) смажену                    В) смаженою 

2.Чен застелив ліжко. На якому ліжку лежить яскраве простирадло. 

А) застелене                   Б) застеленого               В) застеленому 

3.Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищене                  Б) почищеного                 В) почищеному 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1.Він загубив мобільний телефон. Тепер йому …телефонувати. 

А) не можна буде           Б) не потрібно                   В) слід 

2.Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) не можна                    Б) потрібно було                В) потрібно 

3.Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) потрібно                     Б) не можна                      В) потрібно було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1.Студентам (потрібен) знання. 

А) потрібні                          Б) потрібна                   В) потрібне 

2.Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                           Б) потрібна                   В) потрібне 

3.Богданові (потрібен) нове пальто. 

А) потрібні                           Б) потрібна                     В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1.Друзі багато тренувалися. Вони перемогли в спортивних змаганнях. 

А) Друзі якби багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 

Б) Якби друзі багато тренувалися, би вони перемогли в спортивних змаганнях.  

В) Якби друзі багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 
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2.Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю.  

В) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

3.Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Б) Ми якби зустріли свою подругу, ми б запросили її в гості. 

В) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1.Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей.  

В) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

2. Якби я поїхав (поїхала) до Африки, я б… 

А) Якби я поїхав  до Африки, я б побачу багато тварин. 

Б) Якби я поїхав  до Африки, я б побачити багато тварин.  

В) Якби я поїхав  до Африки, я б побачив багато тварин. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

 

Варіант 3 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. Марія зварила суп . …суп стоїть на столі. 

А) зварена                                Б) звареного                            В) зварений 

2. Ми допомогли батькові пофарбувати вікна. Вікна були … білою  фарбою. 

А) пофарбованих                     Б) пофарбований                     В) пофарбовані 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритий                           Б) накритим                             В) накритого 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 
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1.Мийте овочі і фрукти! Які овочі і фрукти можна їсти? 

А) помитими                            Б) помиті                                  В) помитих 

2.Хвора дівчини вжила ліки. Які ліки допомогли їй? 

А) вжитими                          Б) вжиті                                   В) вжитих 

3. Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печені                              Б) печених                                В) печеними 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1.Ти нездоровий .  Тобі … гуляти на вулиці. 

А) не можна                  Б) слід                            В) необхідно 

2.Я хочу надіслати лист батькам. Мені … піти на пошту. 

А) не слід                      Б) потрібно                       В) можна 

3. У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

А) можна                    Б) не можна                      В) можна було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1.Людям (потрібен) любов. 

А) потрібен                    Б) потрібна                    В) потрібні 

2. Мені (потрібен) перекладач. 

А) потрібен                   Б) потрібна                     В) потрібні 

3. Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                    Б) потрібна                     В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1.Хлопці купили квитки. Вони полетіли додому. 

А) Якби хлопці купили квитки, би вони полетіли додому. 

Б) Хлопці купили якби  квитки, вони би  полетіли додому. 

В) Якби хлопці купили квитки, вони би  полетіли додому. 

2.Ти зателефонувала мені. Я зустрів тебе на вокзалі. 



189 
 

А) Якби ти зателефонувала мені, би я зустрів тебе на вокзалі.  

Б) Якби ти зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

В) Ти якби зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

3.Дівчата поїхали до Криму . Вони добре відпочили. 

А) Якби дівчата поїхали до Криму, вони би добре відпочили 

Б) Якби дівчата поїхали до Криму, би вони добре відпочили 

В) Якби дівчата поїхали до Криму, вони добре би відпочили 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1.Якби  я щодня займався (займалася) спортом, я б  … 

А) Якби  я щодня займався  спортом, я б  був здоровим. 

Б) Якби  я щодня займався  спортом, я б  буду здоровим. 

В) Якби  я щодня займався  спортом, я б  бути здоровим. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На факультеті створили зручні  кабінети для навчання. … умови задовольняють усіх. 

А) створений                  Б) створена                       В) створені 

2. Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних             Б) випрасуваний                 В) випрасувані 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритим                 Б) накритий                      В) накритого 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Донька вишила мамі сорочку.  Яку сорочку донька подарувала мамі? 



190 
 

А) вишита                       Б) вишитої                       В) вишиту 

2. Чен застелив ліжко. На якому ліжку лежить яскраве простирадло. 

А) застелене                     Б) застеленого                 В) застеленому 

3. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищеного                Б) почищеному                    В) почищене 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1. На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) не можна                            Б) треба                       В) треба було 

2. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) потрібно                            Б) не можна                   В) потрібно було 

3. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) не можна                          Б) потрібно було              В) потрібно 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Ченові ( потрібен) бібліотекар. 

А) потрібен                         Б) потрібна                            В) потрібне 

2. Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                          Б) потрібна                           В) потрібне 

3. Богданові (потрібен) нове пальто. 

А) потрібні                          Б) потрібна                           В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Володимир не запізнився на заняття. Він написав контрольну роботу. 

А) Володимир не запізнився якби на заняття, він би написав контрольну роботу. 

Б) Якби Володимир не запізнився на заняття, би він написав контрольну роботу. 

В) Якби Володимир не запізнився на заняття, він би написав контрольну роботу. 

2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 
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В) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

3. Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Ми якби зустріли свою подругу, ми б запросили її в гості. 

Б) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості.  

В) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей. 

В) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

3. Якби в мене був власний корабель, я б  …. 

А) Якби в мене був власний корабель, я б  поплив до Америки. 

Б) Якби в мене був власний корабель, я б  попливу до Америки. 

В) Якби в мене був власний корабель, я б  попливти до Америки. 

Варіант 5 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На Новий рік діти прикрасили  ялинку…. ялинка стояла в кутку. 

А) прикрашені                        Б) прикрашена                           В) прикрашену 

2.Ахмед вивчив нову тему. … тема була нескладною. 

А) вивчена                              Б) вивчений                                   В) виченої 

3. Студенти  виконали домашнє завдання. На початку заняття вони перевірили … 

домашнє завдання. 

А) виконане                          Б) виконаного                             В) виконані 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. На святкову вечерю мама смажить курку. Якою куркою вона частує свою родину? 

А) смажена                        Б) смажену                         В) смаженою 

2. Дівчата зварили картоплю. Яку картоплю вони додали до салату. 
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А) зварена                         Б) звареної                              В) зварену 

3. Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печених                          Б) печені                              В) печеними 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1. Він загубив мобільний телефон. Тепер йому …телефонувати. 

А) не потрібно                     Б) слід                                   В) не можна буде 

2. На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) не можна                       Б) треба було                         В) треба 

3. У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

А) не можна                       Б) можна                              В) можна було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Студентам (потрібен) знання. 

А) потрібні                           Б) потрібна                          В) потрібне 

2. Оксані (потрібен) ця дівчина.  

А) потрібен                          Б) потрібна                       В) потрібне 

3. Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                         Б) потрібна                       В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Друзі багато тренувалися. Вони перемогли в спортивних змаганнях. 

А) Друзі якби багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 

Б) Якби друзі багато тренувалися, би вони перемогли в спортивних змаганнях.  

В) Якби друзі багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 

2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

В) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 

2. Уранці Оксана зробила рухавку. Вона добре почувалася. 
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А) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

Б) Уранці Оксана якби зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

В) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона добре би почувалася. 

3. Увечері Чен погуляв на свіжому повітрі. Він швидко заснув.  

А) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

Б) Увечері Чен якби погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

В) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, би він швидко заснув. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей. 

В) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

3. Якби в мене був власний корабель, я б  …. 

А) Якби в мене був власний корабель, я б  поплив до Америки. 

Б) Якби в мене був власний корабель, я б  попливу до Америки. 

В) Якби в мене був власний корабель, я б  попливти до Америки. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На факультеті створили зручні  кабінети для навчання. … умови задовольняють усіх. 

А) створені                          Б) створений                       В) створена 

2. Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних                 Б) випрасувані                      В) випрасуваний 

3. Амір привіз  українські сувеніри.   … сувеніри він подарував своїм родичам. 

А) привезених                   Б) привезені                           В) привезеними 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Донька вишила мамі сорочку.  Яку сорочку донька подарувала мамі? 
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А) вишита                               Б) вишитої                        В) вишиту 

2. Чен застелив ліжко. На якому ліжку лежить яскраве простирадло. 

А) застеленому                      Б) застелене                       В) застеленого 

3. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищеного                        Б) почищене                       В) почищеному 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1. На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) не можна                     Б) треба                                  В) треба було 

2. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) не можна                      Б) потрібно                             В) потрібно було 

3. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) потрібно                       Б) не можна                             В) потрібно було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Ченові ( потрібен) бібліотекар. 

А) потрібен                         Б) потрібна                         В) потрібне 

2. Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                          Б) потрібна                         В) потрібне 

3. Богданові (потрібен) нове пальто. 

А) потрібні                          Б) потрібна                           В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Володимир не запізнився на заняття. Він написав контрольну роботу. 

А) Якби Володимир не запізнився на заняття, він би написав контрольну роботу. 

Б) Володимир не запізнився якби на заняття, він би написав контрольну роботу. 

В) Якби Володимир не запізнився на заняття, би він написав контрольну роботу. 

 2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 
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В) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

3. Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Ми якби зустріли свою подругу, ми иб запросили її в гості. 

Б) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості. 

В) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби я виконав (виконала) домашнє завдання, я б … 

А) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримав гарну оцінку. 

Б) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримаю гарну оцінку. 

В) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримала гарну оцінку. 

2. Якби я поїхав (поїхала) до Африки, я б… 

А) Якби я поїхав  до Африки, я б побачу багато тварин.  

Б) Якби я поїхав  до Африки, я б побачив багато тварин. 

В) Якби я поїхав  до Африки, я б побачити багато тварин. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

Варіант 7 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1 Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних                     Б) випрасуваний                   В) випрасувані 

2. Ми допомогли батькові пофарбувати вікна. Вікна були … білою  фарбою. 

А) пофарбованих                    Б) пофарбований                 В) пофарбовані 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритим                          Б) накритий                         В) накритого 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищеного                          Б) почищене                          В) почищеному 

2. Хвора дівчини вжила ліки. Які ліки допомогли їй? 
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А) вжитими                             Б) вжиті                              В) вжитих 

3. Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печені                                  Б) печених                           В) печеними 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) не можна                        Б) потрібно було                      В) потрібно 

2. Я хочу надіслати лист батькам. Мені … піти на пошту. 

А) не слід                             Б) можна                                 В) потрібно 

3. У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

А) не можна                     Б) можна                                 В) можна було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Людям (потрібен) любов. 

А) потрібен                       Б) потрібна                       В) потрібні 

2. Мені (потрібен) перекладач. 

А) потрібен                       Б) потрібна                        В) потрібні 

3. Богданові (потрібен) нове пальто. 

А) потрібні                         Б) потрібна                        В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Хлопці купили квитки. Вони полетіли додому. 

А) Якби хлопці купили квитки, вони би  полетіли додому. 

Б) Якби хлопці купили квитки, би вони полетіли додому. 

В) Хлопці купили якби  квитки, вони би  полетіли додому. 

2. Ти зателефонувала мені. Я зустрів тебе на вокзалі. 

А) Якби ти зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

Б) Якби ти зателефонувала мені, би я зустрів тебе на вокзалі. 

В) Ти якби зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

3. Дівчата поїхали до Криму. Вони добре відпочили. 
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А) Якби дівчата поїхали до Криму, би вони добре відпочили. 

Б) Якби дівчата поїхали до Криму, вони добре б відпочили. 

В) Якби дівчата поїхали до Криму, вони би добре відпочили. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей. 

В) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

Варіант 8 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. Марія зварила суп . …суп стоїть на столі. 

А) зварений                                   Б) зварена                              В) звареного 

2. Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних                           Б) випрасувані                       В) випрасуваний 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритий                                Б) накритим                           В) накритого 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Мийте овочі і фрукти! Які овочі і фрукти можна їсти? 

А) помиті                         Б) помитими                       В) помитих 

2. Чен застелив ліжко. На якому ліжку лежить яскраве простирадло. 

А) застелене                     Б) застеленому                   В) застеленого 

3. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 
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А) почищеного                  Б) почищеному                      В) почищене 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна. 

1. Ти нездоровий .  Тобі … гуляти на вулиці. 

А) слід                             Б) необхідно                          В) не можна 

2. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) не можна                  Б) потрібно було                    В) потрібно 

3. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) потрібно                  Б) не можна                          В) потрібно було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Людям (потрібен) любов. 

А) потрібен                           Б) потрібна                          В) потрібні 

2. Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                           Б) потрібна                           В) потрібне 

3. Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                         Б) потрібна                           В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Уранці Оксана зробила рухавку. Вона добре почувалася. 

А) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

Б) Уранці Оксана якби зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

В) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона добре би почувалася. 

2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю.  

Б) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

В) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 

3. Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Б) Ми якби зустріли свою подругу, ми иб запросили її в гості. 

В) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості. 
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Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби  я щодня займався (займалася) спортом, я б  … 

А) Якби  я щодня займався  спортом, я б  був здоровим. 

Б) Якби  я щодня займався  спортом, я б  буду здоровим. 

В) Якби  я щодня займався  спортом, я б  бути здоровим. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

3. Якби в мене був власний корабель, я б  …. 

А) Якби в мене був власний корабель, я б  попливу до Америки. 

Б) Якби в мене був власний корабель, я б  попливти до Америки. 

В) Якби в мене був власний корабель, я б  поплив до Америки. 

Варіант 9 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На Новий рік діти прикрасили  ялинку…. ялинка стояла в кутку. 

А) прикрашена                   Б) прикрашені                   В) прикрашену 

2. Ахмед вивчив нову тему. … тема була нескладною. 

А) вивчений                         Б) виченої                           В) вивчена 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритий                         Б) накритого                     В) накритим 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. На святкову вечерю мама смажить курку. Якою куркою вона частує свою родину? 

А) смажена                            Б) смажену                           В) смаженою 

2. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищеного                     Б) почищеному                        В) почищене 

3. Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печені                              Б) печених                               В) печеними 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  
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1. Він загубив мобільний телефон. Тепер йому …телефонувати. 

А) не можна буде                    Б) не потрібно                 В) слід 

2. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) потрібно                             Б) не можна                    В) потрібно було 

3. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) не можна                            Б) потрібно                     В) потрібно було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Студентам (потрібен) знання. 

А) потрібні                       Б) потрібна                         В) потрібне 

2. Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                       Б) потрібна                          В) потрібне 

3. Богданові (потрібен) нове пальто. 

А) потрібні                        Б) потрібна                          В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Друзі багато тренувалися. Вони перемогли в спортивних змаганнях. 

А) Якби друзі багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 

Б) Друзі якби багато тренувалися, вони би перемогли в спортивних змаганнях. 

В) Якби друзі багато тренувалися, би вони перемогли в спортивних змаганнях. 

2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю.  

Б) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

В) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 

2. Уранці Оксана зробила рухавку. Вона добре почувалася. 

А) Уранці Оксана якби зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

Б) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона би добре почувалася. 

В) Якби уранці Оксана зробила рухавку, вона добре би почувалася. 

3. Дівчата поїхали до Криму . Вони добре відпочили. 

А) Якби дівчата поїхали до Криму, вони би добре відпочили 

Б) Якби дівчата поїхали до Криму, би вони добре відпочили 
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В) Якби дівчата поїхали до Криму, вони добре би відпочили 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 

В) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 

А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому. 

Б) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

Варіант 10 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. На факультеті створили зручні  кабінети для навчання. … умови задовольняють усіх. 

А) створений                   Б) створена                      В) створені 

2. Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасувані                  Б) випрасуваних               В) випрасуваний 

 

3. Студенти  виконали домашнє завдання. На початку заняття вони перевірили … 

домашнє завдання. 

А) виконане                           Б) виконаного                 В) виконані 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Донька вишила мамі сорочку.  Яку сорочку донька подарувала мамі? 

А) вишита                    Б) вишитої                     В) вишиту 

2. Чен застелив ліжко. На якому ліжку лежить яскраве простирадло. 

А) застелене                Б) застеленого                   В) застеленому 

3. Дівчата зварили картоплю. Яку картоплю вони додали до салату. 
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А) зварену                               Б) зварена                           В) звареної 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  

1. На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) треба                             Б) не можна                          В) треба було 

2. На дворі холодна погода, тобі … одягти теплу куртку. 

А) треба                             Б) не можна                            В) треба було 

3. У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Ченові ( потрібен) бібліотекар. 

А) потрібен                           Б) потрібна                             В) потрібне 

2. Оксані (потрібен) ця дівчина.  

А) потрібен                           Б) потрібна                            В) потрібне 

3. Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                           Б) потрібна                          В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Володимир не запізнився на заняття. Він написав контрольну роботу. 

А) Якби Володимир не запізнився на заняття, він би написав контрольну роботу. 

Б) Володимир не запізнився якби на заняття, він би написав контрольну роботу. 

В) Якби Володимир не запізнився на заняття, би він написав контрольну роботу. 

 2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 

В) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

3. Увечері Чен погуляв на свіжому повітрі. Він швидко заснув.  

А) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

Б) Увечері Чен якби погуляв на свіжому повітрі, він би швидко заснув. 

В) Якби увечері Чен погуляв на свіжому повітрі, би він швидко заснув. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 
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1. Якби я виконав (виконала) домашнє завдання, я б … 

А) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримаю гарну оцінку. 

Б) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримала гарну оцінку.  

В) Якби я виконав домашнє завдання, я б отримав гарну оцінку. 

 2.Якби я поїхав (поїхала) до Африки, я б… 

А) Якби я поїхав  до Африки, я б побачив багато тварин. 

Б) Якби я поїхав  до Африки, я б побачу багато тварин. 

В) Якби я поїхав  до Африки, я б побачити багато тварин. 

3. Якби в мене був власний корабель, я б  …. 

А) Якби в мене був власний корабель, я б  поплив до Америки. 

Б) Якби в мене був власний корабель, я б  попливу до Америки. 

В) Якби в мене був власний корабель, я б  попливти до Америки. 

 

Варіант 11 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1 Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних                   Б) випрасувані                        В) випрасуваний 

2.Ми допомогли батькові пофарбувати вікна. Вікна були … білою  фарбою. 

А) пофарбовані                   Б) пофарбованих                      В) пофарбований 

3. Мама і донька накрили святковий стіл. Уся родина зібралася  за … столом. 

А) накритий                         Б) накритого                          В) накритим 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищеного                       Б) почищеному                            В) почищене 

2. Дівчата зварили картоплю. Яку картоплю вони додали до салату. 

А) зварена                             Б) звареної                                    В) зварену 

3. Моя бабуся добре пече  пиріжки. Які пиріжки ви дуже любите. 

А) печені                              Б) печених                                     В) печеними 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна.  
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1. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 

А) потрібно                          Б) не можна                           В) потрібно було 

2. Я хочу надіслати лист батькам. Мені … піти на пошту. 

А) потрібно                          Б) не слід                                   В) можна 

3. У декана відвідувач, так що вам … заходити. 

А) можна                             Б) не можна                                В) можна було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Людям (потрібен) любов. 

А) потрібен                        Б) потрібна                             В) потрібні 

2. Мені (потрібен) перекладач. 

А) потрібен                       Б) потрібна                              В) потрібні 

3. Моніці (потрібен) його адреса. 

А) потрібні                       Б) потрібна                            В) потрібне 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Б) Ми якби зустріли свою подругу, ми иб запросили її в гості. 

В) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості. 

2. Ти зателефонувала мені. Я зустрів тебе на вокзалі. 

А) Якби ти зателефонувала мені, би я зустрів тебе на вокзалі. 

Б) Ти якби зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

В) Якби ти зателефонувала мені, я би зустрів тебе на вокзалі. 

3. Дівчата поїхали до Криму. Вони добре відпочили. 

А) Якби дівчата поїхали до Криму, вони би добре відпочили 

Б) Якби дівчата поїхали до Криму, би вони добре відпочили 

В) Якби дівчата поїхали до Криму, вони добре би відпочили 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби в мене був власний ресторан, я б … 

А) Якби в мене був власний ресторан, я б мати багато грошей. 



205 
 

Б) Якби в мене був власний ресторан, я б маю багато грошей. 

В) Якби в мене був власний ресторан, я б мав багато грошей. 

2. Якби я поїхав (поїхала) до Африки, я б… 

А) Якби я поїхав  до Африки, я б побачу багато тварин. 

Б) Якби я поїхав  до Африки, я б побачити багато тварин. 

В) Якби я поїхав  до Африки, я б побачив багато тварин. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

В) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку. 

 

Варіант 12 

Завдання 1. Складіть речення. Напишіть дієприкметники замість крапок, 

використовуйте підкреслені дієслова. 

1. Марія зварила суп . …суп стоїть на столі. 

А) зварена                         Б) зварений                              В) звареного 

2. Сашко випрасував штани. … штани  висять у його шафі. 

А) випрасуваних               Б) випрасуваний                     В) випрасувані 

3. Ми допомогли батькові пофарбувати вікна. Вікна були … білою  фарбою. 

А) пофарбовані                Б) пофарбованих                     В) пофарбований 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання. Використовуйте підкреслені слова. 

1. Мийте овочі і фрукти! Які овочі і фрукти можна їсти? 

А) помиті                        Б) помитими                                  В) помитих 

2.Хвора дівчини вжила ліки. Які ліки допомогли їй. 

3. Мама почистила своїй дитині яблуко. Яке яблуко їсть дитина. 

А) почищене                          Б) почищеного                           В) почищеному 

Завдання 3. Замість крапок напишіть  відповідні прислівники:  треба ≠ не треба, 

необхідно, потрібно ≠ не потрібно, слід ≠ не слід, можна ≠ не можна. 

1. Ти нездоровий .  Тобі … гуляти на вулиці. 

А) слід                        Б) необхідно                            В) не можна 

2. Завтра буде контрольна робота. Друзям … повторити тему. 
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А) не можна                  Б) потрібно було                   В) потрібно 

3. Я забув свій підручник. Мені … взяти Ваш підручник.  

А) потрібно                    Б) не можна                         В) потрібно було 

Завдання 4. Напишіть речення за зразком. 

ЗРАЗОК: Мені (потрібен) квартира. - Мені потрібна квартира. 

1. Людям (потрібен) любов. 

А) потрібен                            Б) потрібна                           В) потрібні 

2. Оксані (потрібен) ця дівчина.  

А) потрібен                           Б) потрібна                             В) потрібне 

3. Братові (потрібен) ці речі. 

А) потрібен                           Б) потрібна                            В) потрібні 

Завдання 5. Із двох простих речень утворіть складне речення за допомогою  слів якби 

…, … би. 

1. Хлопці купили квитки. Вони полетіли додому. 

А) Якби хлопці купили квитки, вони би  полетіли додому. 

Б) Якби хлопці купили квитки, би вони полетіли додому. 

В) Хлопці купили якби  квитки, вони би  полетіли додому. 

2. Марія мала словник. Вона переклала цю статтю. 

А) Марія якби мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

Б) Якби Марія мала словник, вона би  переклала цю статтю. 

В) Якби Марія мала словник, вона переклала би цю статтю. 

3. Ми зустріли свою подругу. Ми запросили її в гості. 

А) Ми якби зустріли свою подругу, ми б запросили її в гості. 

Б) Якби ми зустріли свою подругу, би ми запросили її в гості.  

В) Якби ми зустріли свою подругу, ми би запросили її в гості. 

Завдання 6. Закінчіть речення. 

1. Якби  я щодня займався (займалася) спортом, я б  … 

А) Якби  я щодня займався  спортом, я б  був здоровим. 

Б) Якби  я щодня займався  спортом, я б  буду здоровим. 

В) Якби  я щодня займався  спортом, я б  бути здоровим. 

2. Якби я купив (купила) літак, я б  … 
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А) Якби я купив  літак, я б  полечу додому.  

Б) Якби я купив  літак, я б  полетів додому. 

В) Якби я купив  літак, я б  полетіти додому. 

3. Якби я мав (мала) власний будинок, я б … 

А) Якби я мав власний будинок, я б куплю собаку. 

Б) Якби я мав власний будинок, я б купую собаку.  

В) Якби я мав власний будинок, я б купив собаку. 

ЗАНЯТТЯ № 20 

Тема: 

1.Уживання дієприслівників: вид (доконаний, недоконаний). 

2. Уживання складних речень зі словами так що. 

1. УЖИВАННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ: ВИД (ДОКОНАНИЙ, НЕДОКОНАНИЙ) 

інфінитив НВ 

 

 

(що робити?) 

 

вони 

 

 

(що роблять?) 

 

 дієприслівник недоконаного 

виду (НВ) 

(що роблячи?) 

 

 

писати 

 

працювати 

 

сидіти 

 

пиш – уть 

 

прац – ють 

сид - ять 

 

-уть         - 

-учи- 

-ють  

-ючи- 

-ять           

 -ячи- 

 

 

пишучи 

 

працюючи 

сидячи 

інфінитив ДВ 

 

(що зробити?) 

 

він 

 

(що зробив?) 

 

 Дієприслівник доконаного виду 

(ДВ) 
(що зробивши?) 

 

 

написати 

 

зробити 

 

 

написав 

 

зробив 

 

+ ши 

 

 + ши 

 

написавши 

 

зробивши 

 

2. УЖИВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СЛОВАМИ ТАК ЩО 

Ми уважно слухали викладача. Ми добре 

зрозуміли нову тему. 

Ми уважно слухали викладача, так що ми 

добре зрозуміли нову тему. 
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Варіант 1 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … на грип, він уживав ліки  й пив теплий чай. 

А) хворіючи                         Б) оглянувши                       В) одужавши 

2. … навчання на економічному  факультеті, Богдан працював у компанії. 

А) вживаючи                     Б) продовжуючи                  В) відчувши 

3. … хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) оглянувши                    Б) одужавши                        В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Відчинивши  двері, я … . 

А) я побачу вчителя.            Б) я побачив вчителя.               В) я бачу вчителя. 

2. Зустрічаючи своїх викладачів, студенти… . 

А) віталися з ними.              Б) вітаються з ними.              В) вітатимуться з ними. 

3.Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнався багато нових слів 

Б) дізнається багато нових слів 

В) буде дізнатися багато нових слів. 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями.  

1.Вибравши костюм, Андрій  сплатив  за нього до каси. 

А) Андрій вибрав костюм, коли він сплатив  за нього до каси. 

Б) Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

В) Коли Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

2.Намалювавши портрет подруги, Богдан покаже його їй. 

А) Богдан намалює портрет подруги, коли він покаже його їй. 

Б) Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

В) Коли Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

3.Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Б) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 

В) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

В) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

2 Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А)  Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим.  

Б) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що. 

1. Учора старший брат довго працював. Він дуже втомився. 

А) Учора старший брат довго працював, так що він дуже втомився. 

Б) Так що учора старший брат довго працював,  він дуже втомився. 

В) Учора старший брат довго працює, так що він дуже втомився. 

2. Сьогодні в Марії День народження. Усі друзі її вітають. 

А) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітають. 

Б) Так сьогодні в Марії День народження, що усі друзі її вітають. 

В) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітали. 

3. Олена любить синій колір. Вона купила синю сукню. 

А) Олена так любить синій колір, що вона купила синю сукню. 

Б) Олена любить синій колір, так що вона купує синю сукню. 

В) Олена любить синій колір, так що вона купила синю сукню. 

Варіант 2 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. …, Марія подивилася у вікно. 

А) хворіючи                            Б)  прокинувшись                            В) оглянувши 

2. …, студент отримав довідку. 

А) одужавши                       Б) відчувши                                       В) хворіючи 
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3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                        Б) відчувши                              В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Приготувавши сніданок, Марія … . 

А) ходить на заняття            Б) піде на заняття           В) пішла на заняття. 

2.Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийшов з аудиторії         Б) вийде з аудиторії            В) виходить з аудиторії 

3.Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписує ліки                      Б) випише ліки                       В) виписав ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1.Одужавши, студент пішов на заняття. 

А) Коли студент одужав, він пішов на заняття. 

Б) Студент одужав, коли він пішов на заняття. 

В) Коли студент одужує, він пішов на заняття. 

2.Зікінчивши навчання. Ахмед поїхав на канікули до Ірану. 

А) Коли Ахмед закінчує навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

Б) Коли Ахмед закінчив навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

В) Коли Ахмед закінчить навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займався спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє , тому що він буде займатися спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займається спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 

Б) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 
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3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

Б) Якби я був кухарем, я б смачно готую. 

В) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. У мене немає молока. Я піду до ринку. 

А) Так що у мене немає молока, я піду до ринку. 

Б) У мене немає молока, так що я пішов до ринку. 

В) У мене немає молока, так що я піду до ринку. 

2. Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

В)  Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

3.Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

Б) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

Варіант 3 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. …вітаміни, Ви завжди будете здоровими. 

А) оглянувши                          Б) відчувши                       В) вживаючи 

2. … про своє здоров’я, ми завжди радимося з лікарем. 

А) вживаючи                        Б) оглянувши                          В) дбаючи 

3. … хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) оглянувши                      Б) одужавши                          В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Хворіючи на кашель, товариш … . 

А) пішов до аптеки              Б) піде до аптеки            В) ходив до аптеки 

2. Відчувавши головний біль, Діана … . 

А) буде приймати ліки             Б) приймає ліки             В) прийняла ліки 
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3.Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнався багато нових слів 

Б) дізнається багато нових слів 

В) буде дізнатися багато нових слів. 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Хворіючи, дівчина не могла гуляти на вулиці. 

А) Коли дівчина хворіє, вона не могла гуляти на вулиці. 

Б) Коли дівчина буде хворіти, вона не могла гуляти на вулиці. 

В) Коли дівчина хворіла, вона не могла гуляти на вулиці. 

2. Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3. Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Б) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 

В) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1.Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

2.  Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А)  Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим. 

Б) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готую.  

Б) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

В) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1.Дуань любить рисову кашу. Вона часто готує її. 

А) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готує її. 
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Б) Так що Дуань любить рисову кашу, вона часто готує її. 

В) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готувала її. 

2. Богдан  любить українську музику. Він часто слухає її. 

А) Так що Богдан  любить українську музику, він часто слухає її. 

Б) Богдан  любить українську музику, так що він часто слухав її. 

В) Богдан  любить українську музику, так що він часто слухає її. 

3. Ми уважано слухали нашого викладача. Ми добре зрозуміли тему. 

А) Ми уважано слухали нашого викладача, що ми добре зрозуміли тему. 

Б) Ми уважано слухали нашого викладача, так що ми добре зрозуміли тему. 

В) Ми уважано слухали нашого викладача, ми добре зрозуміли тему. 

Варіант 4 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … на грип, він уживав ліки  й пив теплий чай. 

А) оглянувши                           Б) одужавши                      В) хворіючи 

2. …, студент отримав довідку. 

А) одужавши                        Б) відчувши                           В) хворіючи 

3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                        Б) відчувши                          В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Відчинивши  двері, я … . 

А) я побачу вчителя.          Б) я бачу вчителя.               В) я побачив вчителя. 

2. Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийде з аудиторії          Б) виходить з аудиторії      В) вийшов з аудиторії 

3. Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписав ліки                   Б) виписує ліки                        В) випише ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1.Вибравши костюм, Андрій  сплатив  за нього до каси. 

А) Коли Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

Б) Андрій вибрав костюм, коли він сплатив  за нього до каси. 

В) Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 
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2.Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє, тому що він займався спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє, тому що він буде займатися спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє, тому що він займається спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними. 

Б) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 

3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1.Учора старший брат довго працював. Він дуже втомився. 

А) Учора старший брат довго працював, так що він дуже втомився. 

Б) Так що учора старший брат довго працював,  він дуже втомився. 

В) Учора старший брат довго працює, так що він дуже втомився. 

2. Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

В) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

3.Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

Б) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 
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Варіант 5 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. …, Марія подивилася у вікно. 

А) хворіючи                          Б) прокинувшись                 В) оглянувши 

2. …, студент отримав довідку. 

А) відчувши                        Б) хворіючи                           В) одужавши 

3. … хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) оглянувши                   Б) одужавши                        В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Приготувавши сніданок, Марія … . 

А) пішла на заняття.          Б) ходить на заняття            В) піде на заняття 

2. Зустрічаючи своїх викладачів, студенти… . 

А) вітаються з ними         Б) віталися з ними                  В) вітатимуться з ними 

3.Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнався багато нових слів 

Б) дізнається багато нових слів 

В) буде дізнатися багато нових слів. 

Завдання 3. Замініть дієприкметники й дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Одужавши, студент пішов на заняття. 

А) Коли студент одужав, він пішов на заняття. 

Б) Студент одужав, коли він пішов на заняття. 

В) Коли студент одужує, він пішов на заняття 

2.Намалювавши портрет подруги, Богдан покаже його їй. 

А) Богдан намалює портрет подруги, коли він покаже його їй. 

Б) Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

В) Коли Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

3.Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 

Б) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

В) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1..Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

В) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

2 Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

Б) Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

Б) Якби я був кухарем, я б смачно готую. 

В) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. У мене немає молока. Я піду до ринку. 

А) Так що у мене немає молока, я піду до ринку. 

Б) У мене немає молока, так що я пішов до ринку. 

В) У мене немає молока, так що я піду до ринку. 

2.Сьогодні в Марії День народження. Усі друзі її вітають. 

А) Так сьогодні в Марії День народження, що усі друзі її вітають. 

Б) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітали. 

В) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітають. 

3. Я щоранку роблю рухавку. Я завжди здоровий і маю гарний настрій. 

А) Я щоранку роблю рухавку, що завжди здоровий і маю гарний настрій. 

Б) Я щоранку роблю рухавк, я завжди здоровий і маю гарний настрій. 

В) Я щоранку роблю рухавку, так що я завжди здоровий і маю гарний настрій. 

Варіант 6 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … на грип, він уживав ліки  й пив теплий чай. 

А) оглянувши                             Б) одужавши                        В) хворіючи 

2. … навчання на економічному  факультеті, Богдан працював у компанії. 

А) продовжуючи                    Б) вживаючи                          В) відчувши 
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3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                          Б) відчувши                            В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Відчинивши  двері, я … . 

А) я побачу вчителя.              Б) я бачу вчителя.              В) я побачив вчителя. 

2.Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийде з аудиторії             Б) вийшов з аудиторії       В) виходить з аудиторії 

3. Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписав ліки                  Б) виписує ліки                    В) випише ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники й дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Вибравши костюм, Андрій  сплатив  за нього до каси. 

А) Андрій вибрав костюм, коли він сплатив  за нього до каси. 

Б) Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

В) Коли Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

2.Зікінчивши навчання. Ахмед поїхав на канікули до Ірану. 

А) Коли Ахмед закінчує навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

Б) Коли Ахмед закінчить навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

В) Коли Ахмед закінчив навчання, він поїхав на канікули до Ірану. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займається спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займався спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє , тому що він буде займатися спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними. 

Б)  Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 
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3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1.Учора старший брат довго працював. Він дуже втомився. 

А) Так що учора старший брат довго працював,  він дуже втомився. 

Б) Учора старший брат довго працює, так що він дуже втомився. 

В) Учора старший брат довго працював, так що він дуже втомився. 

2. Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

В) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

3. Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А)Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 

Б) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

Варіант 7 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. …вітаміни, Ви завжди будете здоровими. 

А) оглянувши                     Б) вживаючи                          В) відчувши 

2 …, студент отримав довідку. 

А) відчувши                      Б) хворіючи                            В) одужавши 

3. … хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) оглянувши                  Б) одужавши                          В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Зустрічаючи своїх викладачів, студенти… . 

А) віталися з ними.          Б) вітаються з ними.        В) вітатимуться з ними. 

2. Відчуваючи головний біль, Діана пішла… . 

А)  приймати ліки              Б) приймає ліки                   В) прийняла ліки 



219 
 

3. Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнався багато нових слів 

Б) дізнається багато нових слів 

В) буде дізнатися багато нових слів. 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Одужавши, студент пішов на заняття. 

А) Студент одужав, коли він пішов на заняття.  

Б) Коли студент одужав, він пішов на заняття. 

В) Коли студент одужує, він пішов на заняття 

2.Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3.Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Б) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 

В) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2 Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А) Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим. 

Б) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готую. 

Б) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати  

В) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 
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Б) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

2. Богдан  любить українську музику, Він часто слухає її. 

А) Богдан  любить українську музику,так що він часто слухає її. 

Б) Так що Богдан  любить українську музику, він часто слухає її. 

В)Богдан  любить українську музику,так що він часто слухав її. 

3. Українці швидко говорять. Іноземні студенти їх погано розуміють. 

А) Українці швидко говорять, так що іноземні студенти їх погано розуміють. 

Б) Українці швидко говорять, іноземні студенти їх погано розуміють. 

В) Українці швидко говорять, так що іноземні студенти їх погано розуміли. 

Варіант 8 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … навчання на економічному  факультеті, Богдан працював у компанії. 

А) продовжуючи                      Б) вживаючи                              В) відчувши 

2.. … про своє здоров’я, ми завжди радимося з лікарем. 

А) вживаючи                         Б) оглянувши                                  В) дбаючи 

3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                       Б) відчувши                                     В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Хворіючи на кашель, товариш … . 

А) пішов до аптеки              Б) піде до аптеки                   В) ходив до аптеки 

2.Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийде з аудиторії           Б) виходить з аудиторії       В) вийшов з аудиторії 

3.Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписує ліки                   Б) виписав ліки                   В) випише ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Б)Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 
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В) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

2.Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє, тому що він займається спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє, тому що він займався спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє, тому що він буде займатися спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. .Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

В) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 

Б) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 

3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. Дуань любить рисову кашу. Вона часто готує її. 

А) Так що Дуань любить рисову кашу, вона часто готує її. 

Б) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готувала її. 

В) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готує її. 

2.Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

В)  Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

3.Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

Б) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 
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В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

Варіант 9 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … на грип, він уживав ліки  й пив теплий чай. 

А) оглянувши                        Б) хворіючи                           В) одужавши 

2. …., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                       Б) відчувши                        В) хворіючи 

3. … хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) оглянувши                       Б) одужавши                        В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Приготувавши сніданок, Марія … . 

А) пішла на заняття.          Б) ходить на заняття           В) піде на заняття 

2. Зустрічаючи своїх викладачів, студенти… . 

А) вітаються з ними.          Б) вітатимуться з ними.        В) віталися з ними. 

3.Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписує ліки                     Б) виписав ліки                        В) випише ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники й дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Одужавши, студент пішов на заняття. 

А) Студент одужав, коли він пішов на заняття.  

Б) Коли студент одужав, він пішов на заняття. 

В) Коли студент одужує, він пішов на заняття 

2.Намалювавши портрет подруги, Богдан покаже його їй. 

А) Коли Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

Б) Богдан намалює портрет подруги, коли він покаже його їй. 

В) Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займався спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє, тому що він буде займатися спортом.  

В) Сашко ніколи не хворіє, тому що він займається спортом 
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Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1..Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

В) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

2. Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

Б)  Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

Б) Якби я був кухарем, я б смачно готую. 

В) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. У мене немає молока. Я піду до ринку. 

А) Так що у мене немає молока, я піду до ринку. 

Б) У мене немає молока, так що япіду до ринку. 

В) У мене немає молока, так що япішов до ринку. 

2. Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

В) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

3. У цій кав’ярні варять смачну каву. Ми часто відпочиваємо тут. 

А) У цій кав’ярні варять смачну каву, що ми часто відпочиваємо тут. 

Б) У цій кав’ярні варять смачну каву, так що ми часто відпочиваємо тут. 

В) У цій кав’ярні варять смачну каву, так що ми часто відпочивали тут. 

Варіант 10 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1.… навчання на економічному  факультеті, Богдан працював у компанії. 

А) продовжуючи                      Б) вживаючи                        В) відчувши 

2. …, студент отримав довідку. 

А) відчувши                               Б) хворіючи                               В) одужавши 
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3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                            Б) відчувши                              В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Відчинивши  двері, я … . 

А) я побачу вчителя              Б) я побачив вчителя.              В) я бачу вчителя. 

2. Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийшов з аудиторії         Б) вийде з аудиторії                  В) виходить з аудиторії 

3. Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнається багато нових слів 

Б) буде дізнатися багато нових слів. 

В) дізнався багато нових слів 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Вибравши костюм, Андрій  сплатив  за нього до каси. 

А) Коли Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

Б) Андрій вибрав костюм, коли він сплатив  за нього до каси. 

В) Андрій вибрав костюм, він сплатив  за нього до каси. 

2. Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займався спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє , тому що він буде займатися спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займається спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними. 
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Б) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 

3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1.Учора старший брат довго працював. Він дуже втомився. 

А) Так що учора старший брат довго працював,  він дуже втомився. 

Б) Учора старший брат довго працює, так що він дуже втомився. 

В) Учора старший брат довго працював, так що він дуже втомився. 

2. Сьогодні в Марії День народження. Усі друзі її вітають. 

А) Так сьогодні в Марії День народження, що усі друзі її вітають. 

Б) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітали. 

В) Сьогодні в Марії День народження, так що усі друзі її вітають. 

3.Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 

Б) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

Варіант 11 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1.… навчання на економічному  факультеті, Богдан працював у компанії. 

А) вживаючи                   Б) продовжуючи                       В) відчувши 

2. …, студент отримав довідку. 

А) Відчувши                      Б) одужавши                           В) хворіючи 

3…., біль у серці,  хворий чоловік випив пігулку. 

А) одужавши                   Б) відчувши                              В) хворіючи 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1. Хворіючи на кашель, товариш … . 

А) пішов до аптеки             Б) піде до аптеки                  В) ходив до аптеки 

2. Відчуваючи головний біль, Діана пішла… . 
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А) прийняла ліки                Б) приймати ліки                    В) приймає ліки 

3.Вивчаючи українську мову Чен … . 

А) дізнався багато нових слів 

Б) дізнається багато нових слів 

В) буде дізнатися багато нових слів. 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Одужавши, студент пішов на заняття. 

А) Коли студент одужав, він пішов на заняття. 

Б) Студент одужав, коли він пішов на заняття. 

В) Коли студент одужує, він пішов на заняття 

2.Познайомившись із дівчиною, Віктор розповів їй про себе. 

А) Коли Віктор познайомиться із дівчиною, він розповів їй про себе. 

Б) Коли Віктор буде познайомитися із дівчиною, він розповів їй про себе. 

В) Коли Віктор познайомився із дівчиною, він розповів їй про себе. 

3.Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Б) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 

В) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. Що б Ви робили, якби Ви цікавились політикою? 

А) Якби я цікавився політикою, я б став президентом. 

Б) Якби я цікавився політикою, я б буду президентом. 

В) Якби я цікавився політикою, я став президентом. 

2 Що б Ви робили, якби Ви захоплювалися наукою? 

А)  Якби я захоплювався наукою, я б буду відомим вченим. 

Б) Якби я захоплювався наукою, я став відомим вченим. 

В) Якби я захоплювався наукою, я б став відомим вченим. 

3. Що б Ви робили, якби Ви були кухарем? 

А) Якби я був кухарем, я б смачно готував. 

Б) Якби я був кухарем, я б смачно готую. 

В) Якби я був кухарем, я б смачно буду готувати 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що. 

1. Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 
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А) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 

Б) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 

2. Богдан  любить українську музику, Він часто слухає її. 

А) Богдан  любить українську музику, так що він часто слухає її. 

Б) Так що Богдан  любить українську музику, він часто слухає її. 

В)Богдан  любить українську музику, так що він часто слухав її. 

3.Амір хоче бути лікарем. Він навчатиметься в медичному університеті.  

А) Амір хоче бути лікарем, так що він навчатиметься в медичному університеті.  

Б) Так що Амір хоче бути лікарем, він навчатиметься в медичному університеті.  

В)  Амір хоче бути лікарем, так що він навчався в медичному університеті.  

Варіант 12 

Завдання 1. Замість крапок напишіть  подані  дієприслівники: хворіючи, 

продовжуючи, оглянувши, прокинувшись, одужавши, відчувши, вживаючи, дбаючи. 

1. … на грип, він уживав ліки  й пив теплий чай. 

А) оглянувши                    Б) хворіючи                    В) одужавши 

2. …, студент отримав довідку. 

А) одужавши                   Б) відчувши                    В) хворіючи 

3.… хворого, лікар написав йому рецепт. 

А) одужавши                    Б) оглянувши                     В) відчувши 

Завдання 2. Закінчіть речення. 

1.Зустрічаючи своїх викладачів, студенти… . 

А) віталися з ними.               Б) вітаються з ними.        В) вітатимуться з ними. 

2.Попршавшись зі студентами, викладач… . 

А) вийшов з аудиторії           Б) вийде з аудиторії        В) виходить з аудиторії 

3.Оглянувши хворого, лікар … . 

А) виписав ліки                        Б) виписує ліки               В) випише ліки 

Завдання 3. Замініть дієприкметники та дієприслівникові звороти підрядними 

реченнями. 

1. Попрощавшись із подругою, Олена поїхала додому. 

А) Олена попрощалась із подругою, коли вона поїхала додому. 
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Б) Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

В) Коли Олена попрощалась із подругою, вона поїхала додому. 

2. Намалювавши портрет подруги, Богдан покаже його їй. 

А)Богдан намалює портрет подруги, коли він покаже його їй. 

Б) Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

В) Коли Богдан намалює портрет подруги, він покаже його їй. 

3.Займаючись спортом, Сашко ніколи не хворіє. 

А) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займається спортом. 

Б) Сашко ніколи не хворіє , тому що він займався спортом. 

В) Сашко ніколи не хворіє , тому що він буде займатися спортом. 

Завдання 4. Дайте відповіді на питання. 

1. .Що б Ви робили, якби Ви вивчали медицину? 

А) Якби я вивчав медицину, я б став лікарем. 

Б) Якби я вивчав медицину, я б буду лікарем. 

В) Якби я вивчав медицину, я став лікарем. 

2. Що б Ви зробили, якби   друзі запросили Вас на дискотеку? 

А) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б піду з ними.  

Б) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б пішов з ними. 

В) Якби   друзі запросили мене на дискотеку, я б ходити з ними. 

3. Що б Ви робили, якби у Вас був собака? 

А) Якби у мене був собака, я б гуляю з ним кожен день. 

Б) Якби у мене був собака, я б буду гуляти з ним кожен день. 

В) Якби у мене був собака, я б гуляв з ним кожен день. 

Завдання 5. З двох простих речень  утворіть складне  зі словами  так що? 

1. Дуань любить рисову кашу. Вона часто готує її. 

А) Так що Дуань любить рисову кашу, вона часто готує її. 

Б) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готувала її. 

В) Дуань любить рисову кашу, так що вона часто готує її. 

2. Учора старший брат довго працював. Він дуже втомився. 

А) Так що учора старший брат довго працював,  він дуже втомився. 

Б) Учора старший брат довго працює, так що він дуже втомився. 

В) Учора старший брат довго працював, так що він дуже втомився. 

3.Наша мама любить квіти. Я дарую  їй квіти. 

А) Наша мама любить квіти, так що я дарую  їй квіти. 

Б) Так що наша мама любить квіти, я дарую  їй квіти. 

В) Наша мама любить квіти, так що я дарував  їй квіти. 
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