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Синтаксична норма. Синтаксична помилка (для груп ПОК-1-20 та
ПОК-2-20)

Прізвище ім'я по батькові учня Клас Дата

Питання №1
Синтаксичну норму порушено у словосполученні

А) дякувати вчителю Б) вибачте мені
В) навчати мові Г) хворіти на грип

Питання №2
Синтаксичну норму порушено в реченні

А) Олімпіада з фізики відбудеться
наступного тижня. Б) За рівнем складності вона не

відрізняється від минулорічної.

В) Консультації з улюбленого предмета ми
відвідували завжди. Г) По результатам змагання наша школа

посіла перше місце.

Питання №3
Синтаксичну норму порушено у словосполученні

А) дякувати приятелю Б) вибачати товариша
В) із-за технічних причин Г) засвоїти правила

Питання №4
Синтаксичну норму порушено у словосполученні

А) наслідувати батьків Б) згідно опитуванню
В) потребувати допомоги Г) опанувати техніку

Питання №5
Синтаксичну норму порушено в рядку

А) мешкає по вулиці Франка Б) пішли спочити по вечері
В) за працею — шана Г) по всім правилам

Питання №6
Синтаксичну норму порушено в реченні

А) Плисти все життя за течією. Б) За царя Панька була земля тонка.
В) Не розказуй мені за такі сумні події. Г) За морем тепліше, та вдома миліше.

Питання №7
Синтаксичної норми дотримано в реченні



Синтаксична норма. Синтаксична помилка (для груп ПОК-1-20 та ПОК-2-20)

21.10.2022 2169194/0 2/2 vseosvita.ua

А) Оксано Іванівно, вас запрошує
директор. Б) Миколо і Наталю, починайте

працювати.

В) Я так скучив за вами, тітонько Олено! Г) Завжди раді вас бачити, Семен
Андрійович.

Питання №8
Яке слововживання є нормативним:

А)
заступник директора з виховної роботи,
оцінки з фахових предметів, працювати
за обраною спеціальністю; курси з
вивчення іноземної мови

Б)
заступник директора по виховній
роботі, оцінки по фахових предметах,
працювати по обраній спеціальності;
курси по вивченню іноземної мови

В)
заступник директора з виховної роботи,
оцінки з фахових предметів, працювати
за обраною спеціальністю, курси по
вивченню іноземної мови

Г)
заступник директора з виховної роботи,
оцінки по фаховим предметам,
працювати за обраною спеціальністю,
курси з вивчення іноземної мови

Питання №9
Позначте рядок, у якому припущено помилки у вживанні словосполучень

А)
канцелярське приладдя, ліки проти
застуди, меблевий магазин, міжнародне
становище

Б) кидатися в очі, примхлива погода,
згідно з інструкцією, скласти іспит

В)
паперова тяганина, передплата
розпочалася, оскаржити вирок, обсяг
роботи

Г)
дрібні гроші, наступного дня,
незважаючи на перешкоди, нанести
удар

Питання №10
НЕМАЄ помилки в рядку

А) у січні місяці Б) ефективний спосіб
В) провідний лейтмотив Г) несподіваний сюрприз

Питання №11
Прочитайте речення. Оленка з … приїхали до … засвітла й побачили там пам’ятник … .

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А) Ігором, Львову, Тараса Шевченка Б) Ігором, Львова, Тарасові Шевченку
В) Ігором, Львову, Тараса Шевченко Г) Ігорем, Львова, Тарасові Шевченку

Питання №12
Неправильно вжито прийменник у реченні

А) Школярі знову змушені сидіти вдома із-
за лютих морозів. Б) В університеті вже кілька років поспіль

працює дебатний клуб.

В)
Пожежа спалахнула через
недотримання елементарних норм
безпеки.

Г) Уважно прочитайте інструкцію з
використання приладу.


