Модульна контрольна робота №1
Блок №1
1. Грецький алфавіт складається з:
а) 23 літер;

б) 25 літер;

9. Знайти слова з легким придихом:

в) 24 літер.

2. Знак огорненого наголосу ставиться:
а)

над

першою

літерою

власного

над

другою

літерою

власного

дифтонгу;






















3. Невласними дифтонгами є сполучення:
а) ;

дифтонги:
 

в) над власним дифтонгом посередині.

11. Поставити наголос у другому слові

б) ; в).

4. Лише короткими бувають голосні:

кожної пари:












а) будь-якому складі слова;





б) будь-якому з трьох останніх складів;

















а) ;

б) ;

в) .

5. Гострий наголос може стояти на:

в) лише на другому складі слова.
6. Акутус ставиться на другому складі з
кінця слова:

12. Артикль родового відмінка однини

а) незалежно від довготи чи короткості
останнього складу;

б) знахідного відмінка однини;

а) залишається без змін;

в) давального відмінка однини.

б) намагається бути якнайближче до
кінця слова;
в) залишається на тому ж складі (якщо
це не суперечить правилам).
групі

всі

в) .

а) родового відмінка множини;

7. В іменних формах наголос:

якій

б) ;

13. Артикль  є формою:

в) якщо останній склад короткий.

У

жіночого роду:
а) ;

б) якщо останній склад довгий;

8.



10. Знайти слова, які містять власні

дифтонгу;
б)



слова

є

пропарокситонами:
а) ;
б) ;
в) .

14. Закінчення nom. pl. -:
а) завжди довге;
б) завжди коротке;
в) може бути і довгим, і коротким.
15. Закінчення - вказує на:
а) 2 особу однини;
б) 2 особу множини;
в) 3 особу однини.

Модульна контрольна робота №1
Блок №2
1. Утворити зазначені форми від дієслова  переслідувати; перекласти утворені форми:
praesens indicativi activi
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
imperativus praesentis activi
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
infinitivus praesentis activi________________________________________________________
2. Узгодити прикметник з іменником. Провідміняти словосполучення.
 слава;  безсмертний_______________________________________________
 жало;  довгий__________________________________________________
 суддя; справедливий__________________________________________

singularis

pluralis

N.
G.
D.
Ac.
V.
Блок №3
Перекласти речення і зробити граматичний розбір виділених слів.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*** Перекласти речення:
О друзі, ми йдемо до вчителя ( + acc.) слухати слова мудрості.________________________
__________________________________________________________________________________
Брат юнака йде вітати дівчину та несе () дарунки сину.______________________________
__________________________________________________________________________________
На небі є хмари, а у морі – скелі.______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

