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«На Урок»
Дієслово. Контрольний тест

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПІБ:
Клас:
Дата:

Обери рядок, у якому записані тільки дієслова:
а) сміятися, прогулянка, гуляти

б) говорити, гомонів, заговорить

в) зеленіти, зелененький, зазеленіла

г) бігти, бігун, пробіжка

Обери рядок, у якому є вислів, що означає перебільшувати
а) тримати язик за зубами

б) задирати носа

в) робити з мухи слона

г) пекти раків

Обери рядок, у якому записаний антонім до слова виправдовувати
а) насміхатися

б) виправляти

в) звинувачувати

г) засмучувати

Обери рядок, у якому подано синонім до слова знайти
а) загубити

б) втратити

в) відшукати

г) придбати

Обери рядок, у якому подано всі дієслова в неозначеній формі:
а) читати, прочитати, перечитати

б) розмовляв, розмовляти, розмовлятиме

в) пишаюся, пишатися, пишався

г) плакати, заплакати, плаче

Визнач час дієслів у реченні:
Дзьоб, немов сокира, лущить кору сіру.
Гатить дятел-дроворуб, аж тріщить старезний дуб.
а) майбутній

б) теперішній

в) минулий
7.

Обери рядок, у якому всі дієслова записані правильно:
а) спемо, граєте, любиш

б) спимо, граїте, любиш

в) спимо, граєте, любиш

г) спимо, граєте, любеш
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8.

9.

Визнач, у якій групі дієслова вжито в 2-й особі однини:
а) співаю, дивлюсь, милуюсь

б) чорніють, блукають, думають

в) малюєш, ходиш, вмієш

г) пишете, дихаєте, дружите

Обери рядок, у якому записані закінчення дієслів теперішнього часу 3-ї особи множини:
а) - ете, - єте, - ите, - їте

б) - емо, - ємо, - имо,- їмо

в) - уть, - ють, - ать, - ять

г) - еш, - єш, - иш, - їш

10. Обери дієслово, яке потрібно вставити в речення:
Лелеки сідають у нове гніздо і весело................
а) каркають

б) клекочуть

в) цвірінькають

г) співають

11. Обери форму дієслова, яку треба вставити в речення:
Після довгої зими в сади ................тепла весна.
а) завітали

б) завітав

в) завітала

г) завітаєш

12. Скільки всього дієслів у цьому уривку:
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває. (Т. Шевченко)

а) 10

б) 11

в) 12

г) 13
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Ключ до тесту
1. б (1 балів)
5. а (1 балів)
9. в (1 балів)

2. в (1 балів)
6. б (1 балів)
10. б (1 балів)

3. в (1 балів)
7. в (1 балів)
11. в (1 балів)

4. в (1 балів)
8. в (1 балів)
12. в (1 балів)
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