
Тематичні завдання з української мови.  5клас 
Початковий рівень  (по 0,5 б) 
1. Яке речення є спонукальним? 

А Нарешті прийшло літо! 

Б Не бійтесь заглядати у словник. 

В Синичко-сестричко, де твоє гніздечко? 

2. Які серед перелічених членів речення є головними? 

А Означення,обставина;     Б додаток, підмет;      В присудок,підмет. 

3.На які питання відповідає обставина? 

А Хто? що?;      Б де? коли?;     В який? чий? 

4.На питання    який? чий?    відповідає: 

А)означення;      Б)додаток;       В)обставина. 

 

5.У якому словосполученні правильно виділене залежне слово? 

А Утихло кругом;   Б сонячний ранок;     В стоїть над водою. 

 

 6. Граматичну основу речення становлять: 
 А означення і підмет;       Б підмет і присудок;  
В присудок і додаток;        Г присудок і обставина 
 

Середній рівень(по1 б) 

 

7. Позначте рядок, що містить поширені словосполучення:  
А бадьорий настрій; радісно дзвенить; холодні ранки;  
Б настовбурчили пір'я; живеться важко; сумні оченята;  
В промайне дуже швидко; скарги зимового лісу; забарвлене сірим кольором 
небо;  
8. За метою висловлювання речення бувають: 
 А розповідні, питальні, окличні; 
 Б розповідні, питальні, складні; 
 В розповідні, питальні, спонукальні;  
 
9.Яким членом  речення є слово ,,весняні’’   у   реченні:  

Чарують нас весняні першоцвіти. 

А) обставина.  Б) означення;      В)додаток; 

 
Достатній рівень (по1 б) 

10. У якому реченні виділене слово є означенням? 

А Сонце вже ховалось за гори. 

Б Узгір’я хмариною спускалось в море. 

В Повіяв ранковий вітер. 

11. У якому реченні присудок виражений прикметником? 

А Море спокійне. 

Б Освітлений краєчок неба почорнів. 

В Потім також раптом зникли сонце і вітер. 

12. У якому реченні виділене слово є додатком? 



А Шумить, не стихає бурхливе море. 

Б Мерехтить роса навколо на зеленій мураві. 

В Вітер пісню співає стоголосо. 

 
Високий рівень (по 1.5 б) 
 
13. Установіть відповідність між словом та його характеристикою: 

А підмет    Б означення    В обставина 

Гприсудок 

 

1    Прохолодним ранком пролітали над 

полями журавлі. 

2 Прохолодним ранком пролітали 

над полями журавлі. 

3 Прохолодним ранком пролітали 

над полями журавлі. 

4 Прохолодним ранком пролітали 

над полями журавлі. 

5 Прохолодним ранком пролітали 

над полями журавлі. 

 

14.Підкресліть усі члени речення . 

 

У нічному небі засвітились мерехтливі 

зорі. 

На широке плесо випливає дружна 

лебедина сім’я. 

Біля озера зажурилась молода берізка. 

 

 

 

 

 

Виконайте, будь ласка, завдання на 
подвійних аркушах із зошита(листок із 
середини зошита). 



 

 


