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ТЕСТИ З ОДНІЄЮ ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ (1–15) 
 
I. Продовжте визначення: „Предикація – це…” 
1. „…центральна синтаксема, яка формує семантико-синтаксичну структуру простого 

елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їхні функції”. 
2. „…наявність присудка в простому двоскладному реченні”. 
3. „…семантико-синтаксична категорія, що стосується суб’єктно-предикатних 

відношень”. 
4. „…формально-синтаксична категорія, що формує речення: співвіднесення змісту 

висловлення з дійсністю”. 
5. „…субстанціальна синтаксема, що позначає діяча, носія процесу, стану, якості, 

кількісної ознаки”. 
 

II. Продовжте визначення: „Предикат – це…” 
1. „…наявність присудка в простому двоскладному реченні”. 
2. „…центральна синтаксема, яка формує семантико-синтаксичну структуру простого 

елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їхні функції”. 
3. „…формально-синтаксична категорія, що формує речення: співвіднесення змісту 

висловлення з дійсністю”. 
4. „…семантико-синтаксична категорія, що стосується суб’єктно-предикатних 

відношень”. 
5. „…субстанціальна синтаксема, що позначає діяча, носія процесу, стану, якості, 

кількісної ознаки”. 
 
ІІІ. Продовжте визначення: „Предикати процесу – це…” 
1. „… синтаксеми, що вказують на непостійну ознаку предмета”. 
2. „… синтаксеми, що вказують на просторові стани, процеси дії предмета”. 
3. „… синтаксеми, що позначають постійну внутрішню ознаку ознаку (колір, звукові 

властивості, вагу, розмір, вік тощо) предмета”. 
4. „… синтаксеми, що характеризують динамічну ситуацію, яка пов’язана зі змінами 

станів або інших ознак предмета”. 
5. „…синтаксеми, що позначають діяльність, яку породжує діяч”. 
6. „…синтаксеми, що передають кількісні характеристики предмета”. 
 
IV. Продовжте визначення: „Предикативність – це…” 
1. „…центральна синтаксема, яка формує семантико-синтаксичну структуру простого 

елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їхні функції”. 
2. „…наявність присудка в простому двоскладному реченні”. 
3. „…формально-синтаксична категорія, що формує речення: співвіднесення змісту 

висловлення з дійсністю”. 
4. „…семантико-синтаксична категорія, що стосується суб’єктно-предикатних 

відношень”. 
5. „…субстанціальна синтаксема, що позначає діяча, носія процесу, стану, якості, 

кількісної ознаки”. 
 
V. Продовжте визначення: „Адресатні синтаксеми – це…” 
1. „…субстанціальна синтаксема, що позначає предмет, на який спрямовано дію, процес 

або стан”. 
2. „…субстанціальна синтаксема, що позначає діяча, носія процесу, стану, якості, 

кількісної ознаки”. 
3. „…субстанціальна синтаксемана позначення напрямку руху”. 



4. „…субстанціальна синтаксема, що позначає знаряддя або засіб, за допомогою яких 
виконують дію”. 

5. „…субстанціальна синтаксема, що вказує на особу або іншу істоту, на користь чи 
шкоду якої відбувається дія”. 

 
VІ. Продовжте визначення: „Атрибутивні синтаксеми – це…” 
1. „…вторинні предикатні синтаксеми з обставинною семантикою”. 
2. „… вторинні предикатні синтаксеми, що виражають ставлення мовця до 

висловлюваної ним думки”. 
3. „… вторинні предикатні синтаксеми, що репрезентують кількісну ознаку предмета”. 
4. „… вторинні предикатні синтаксеми, які вказують на ознаку предмета, позначувану 

опорним іменником”. 
5. „… вторинні субстанціальні синтаксеми з неелементарним значенням”. 
 
VІІ. Продовжте визначення: „Модальні синтаксеми – це…” 
1. „…вторинні предикатні синтаксеми з обставинною семантикою”. 
2. „… вторинні субстанціальні синтаксеми з неелементарним значенням”. 
3. „… вторинні предикатні синтаксеми, що репрезентують кількісну ознаку предмета”. 
4. „… вторинні предикатні синтаксеми, які вказують на ознаку предмета, позначувану 

опорним іменником”. 
5. „… вторинні предикатні синтаксеми, що виражають ставлення мовця до 

висловлюваної ним думки”. 
 
VІІІ.  У якому простому неелементарному реченні вторинна синтаксема має 

атрибутивно-просторове значення? 
1. Вода чиста і прозора (Панас Мирний). 
2. Один дуб – не ліс, одна яблуня – не сад, одна квітка – не весна (Нар. тв.). 
3. Весна. Теплінь. Жайворонки – в небі (І. Цюпа). 
4. Батькове обличчя в сутінках здавалося затверділим (О. Гончар). 
5. Хата при дорозі похилилася (І. Нечуй-Левицький). 

 
IХ. Яке значення має предикатно-модальна синтаксема в реченні: Мабуть, ніщо так 

не радує людській зір, як зримий результат роботи (Ю. Мушкетик). 
1. Впевненості. 
2. Джерела повідомлення. 
3. Вірогідності, сумніву. 
4. Послідовності викладу думок. 
5. Оцінки. 
 
Х. У якому простому неелементарному реченні вжито атрибутивно-суб’єктну 

синтаксему (зі значенням належності)? 
1. Благословенний будь, мій рідний краю! (Д. Павличко). 
2. Не вимили біле личко слізоньки дівочі (Т. Шевченко). 
3. Рідна хата на мить виринула з туману (І. Цюпа). 
4. І по-блюзнірському піднялись в небеса стрільчасті вежі (М. Бажан). 
5. Чоловік знехотя попримощував плетені крісла (І. Франко). 
 
ХІ. Яке просте речення ускладнене вокативною синтаксемою? 
1. Оба вели бесіду по-волоськи (Є. Ярошинська). 
2. ; Вітром розбило шибку (Розм.) 
3. За кілька день вернула знов перепелиця до гнізда (Ю. Федькович). 
4. Колючі стерні кривавили дитячі ноги (М. Івасюк). 
5. Прочитай казочку, внучко (І. Франко). 



ХІІ. У якому простому неелементарному реченні вторинна синтаксема має значення 
умови? 

1. Наперекір лихій недузі П. Амбросій переймається і громадськими справами 
(Б. Мельничук). 

2. Я без рідної землі дня не міг би жити (С. Будний). 
3. До коріння висохла трава (В. Місевич). 
4. Від криниці за хатою, біля джерела, дзюрчав потічок (І. Чендей). 
5. Пташка-невільниця б’ється об невблаганні грати клітки-тюрми (Б. Грінченко). 
 
ХІІІ. Яке просте речення ускладнене цільовою синтаксемою? 
1. І дівчина аж стрибала з радощів (Б. Грінченко). 
2. І плине час білим птахом (В. Вознюк). 
3. По обіді Гаїна побігла з дому до матері (Б. Грінченко). 
4. Я прийшов за розумною порадою (В. Мельник). 
5. Вітер сам став такий гарячий, мов з печі (Б. Грінченко).. 
 
ХІV. У якому простому неелементарному реченні вторинна синтаксема має атрибутивне 

значення? 
 
1. Десь чую пісеньку весняну, таку солодку і ніжнý (К. Ластівка). 
2. День од бузку захмелів (В. Вознюк). 
3. А ви прийшли без дозволу (В. Вознюк). 
4. Дощ нагадав каблучків твоїх цокіт (В. Вознюк). 
5. Четверо дітей лагодилось уже лягати спати на полу (Б. Грінченко). 
 
ХV. Яке просте речення ускладнене просторовою синтаксемою? 
1. Бач, і сонце не всі гори освітлює (Нар. тв.). 
2. Незважаючи на хлипання, Денис правив своє (Б. Грінченко). 
3. Чудес в природі не буває (А. Головко). 
4. До сп’яніння дивопахощі вдихнуть би (А. Дущак). 
5. Душа Дарусі також згортається равликом від страху (М. Матіос). 
 
ТЕСТИ З КІЛЬКОМА ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ (16–19) 
 
ХVI. У яких рядках подано неелементарні речення з допустовими синтаксемами? 
1. О. Леміш замість відповіді зітхнув з глибини душі (Б. Лепкий.) 
2. Нагадуй попри часу гіркоцвіт ним зраджений, наш віщий заповіт (Т. Севернюк). 
3. При тій нагоді він кулаками обтирав собі щось із очей (І. Франко). 
4. Настя, вставши вдосвіта, палила в печі на обід (М. Коцюбинський). 
5. І діла дрібні я не виносив продавать на ринки (Д. Фальківський). 
6. Тоді Господь почув Карпові молитви і покликав до себе (В. Шевчук). 
7. Наперекір літам все глибше поринаєш у свою вранішність (Т. Севернюк). 
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ХVIІ. У яких рядках подано неелементарні речення з цільовими синтаксемами? 
1. Замість дощу, замість роси – каміння з неба... (П. Тичина). 
2. При тій нагоді він кулаками обтирав собі щось із очей (І. Франко). 
3. Давно колись чумаки по сіль у Крим ходили (Нар. тв). 
4. Отплив буденний сказ, немов би шумний катер (О. Влисько). 
5. А я приходжу прочитати їм казку (В.Свідзінський). 
6. А в їх затоці, в мирному падолі, яблуневі сади цвітуть (В.Свідзінський). 
7. При корені дерев вирує й пломеніє плескатих одблисків рябий калейдоскоп 

(М. Бажан). 
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ХVІIІ. У яких рядках подано неелементарні речення з причиновими 
синтаксемами? 

1. Від березневих дощів земля квітне (Нар. тв.). 
2. При таких заробітках будуть босі жінка й дітки (Нар. тв.). 
3. Попри загальне ослаблення тіла велике роздразнення нервів – потреба супокою (І. Франко). 
4. Захоплений краєвидом, я на мить застиг (І. Чендей). 
5. Пішов я по хатах за жебраним хлібом (І. Франко). 
6. Наперекір волі Хо полохливість людська робить його злим генієм (М. Коцюбинський). 
7. Монета під натиском шила розкололася на дві половини (І. Франко). 
 

XІХ. У яких рядках подано неелементарні речення з порівняльними 
синтаксемами? 

1. Василько м’яв мак до куті (М. Коцюбинський). 
2. Черемош може шуміти, як і всі гірські річки (Ю. Федькович). 
3. Грошей для погашення кредитів держави побільшало (З часопису). 
4. Похід  за грибами був безрезультатним. 
5. І знову житимуть вони веселі та щасливі (М. Коцюбинський). 
6. Заблистали стернища золотими щітками (Б. Лепкий). 
7. Незважаючи на оптимізм демографів, українців поменшало (З часопису). 
 
ТЕСТ ІЗ КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ (20) 
 
XХ. Запишіть до таблиці термін (у Н. в. одн.) на позначення семантичної структури, 

осердям якої є предикат, що „відкриває місця” для іменникових синтаксем. 
 

              

 
ТЕСТИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ (21–22) 
 
ХXІ. Установіть відповідність між виокремленими в реченні синтаксемами, 

позначеними буквами, та їхніми термінологічними назвами, позначеними цифрами. 
 
1. Причинова.   2. Допустова.   3. Цільова.  4. Часова.   5. Модальна. 
 
А. Там хлопець на дудки ріже очерет (Леся Українка). 
Б. Банкір, по суті, – хижий і підступний звір (О. Білаш). 
В. Іще не раз душа твоя з болю затріпоче (А. Дущак). 
Г. Як ми дружно розмовляли при врочистому столі (П. Амбросій). 
Ґ. Оце дівчина всупереч всьому співає своїх любих пісень (Панас Мирний). 

 
XХІІ. Установіть відповідність між виокремленими в реченні синтаксемами, 

позначеними буквами, та їхніми термінологічними назвами, позначеними цифрами. 
 
Батьки надіслали синові листа до міста. 
1. Предикат. 
2. Суб’єкт. 
3. Об’єкт. 
4. Адресат. 
5. Локатив. 

А. До міста. 
Б. Надіслали. 
В. Синові. 
Г. Листа. 
Д. Батьки. 


