
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед 

учнів сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

10 клас 

Українська мова 
 

І. Напишіть есе. 

Життя таке коротке. Поспішайте творити добро (О.Довженко). 

    12 б. 

 

ІІ. Запишіть речення, уставивши пропущені букви, 

розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте його 

структурну схему. Підкресліть члени речення, надпишіть над 

кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику 

всій конструкції й компонентам як простим реченням. 

У крайній ложі лед.. засунутій шторою с..діла обли..ям до зали 

н..визнач..ного віку дама з в..сокою зач..скою заквітч..на 

пап..ровими трояндами а пер..д нею стояли два крісла з 

протягнутим між ними шнурком (Р. Іваничук). 

8 б. 

 

ІІІ. Відредагуйте словосполучення, запишіть їх  правильно. 

Помити пол любий зможе, у готелі «Дністрі» багато свободних 

номерів, закаляти характер, не мішай працювати, знаходитися на 

лікарняному, комфортабельні умови, батько розділяв синові 

думки, купляти зошити, шарикова ручка, продовжується 

відпустка, я вибачаюся, завернули у папір, ігри під відкритим 

небом, в останній час, знімати квартиру, річний транспорт. 

                                                                                                             3 б. 

 

ІV. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному 

відмінку та узгодивши з ними іменники.  

На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні 

проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) 

ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася 

зустріч з 8593 (виборець).  

 3 б. 

 

V. Українці послуговуються багатьма запозиченнями. 

Об’єднайте іншомовні слова відповідно до їхнього походження 

за такими групами: грецизми, тюркізми, латинізми, 

англіцизми, з німецької мови, з італійської мови.   
Динаміка, судак, вектор, тренер, шахта, ікона, тютюн, директор, 

спонсор, піаніно, бутерброд, піца. 

 4 б. 

 

VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

1. Установіть   відповідність   між   реченням та його видом 

1 означено-особове 

2 неозначено-особове 

3 узагальнено-особове 

4 безособове 

А Добре діло роби сміло. 

Б Сядемо гуртом та й поговоримо на 

близькі птахам і людям теми. 

В Така шалена стужа, така крута зима. 

Г Покосили трави. 

Д Нам дано одне життя прожити. 

 

 

2. Установіть   відповідність   між   однорідними   членами   

речення  і їхньою синтаксичною роллю 

1 Подивіться на рай  тихий,  на свою  країну. 

2 І мене в сім’ї  великій,  в сім’ї  вольній, новій  

не  забудьте пом’янути  незлим,  тихим  

словом.  

3 Часи літами, віками  глухо  потечуть. 

4  Вийшли з хати батько й мати в садок 

погуляти. 

А підмети 

Б  присудки 

В  означення 

Г  додатки 

Д обставини 

 



3. Установіть   відповідність   між   відокремленими членами 

речення та прикладами (розділові знаки пропущено) 

1  Він письменник з кріпаківвіддає  всього 

себе  Батьківщині.                                                                         

2  Він  ніс  людям  свіже слово  вільнесправді 

розкріпачене. 

3  Поет потребує  великої  розкутої душі  

вільного читача.  

4  Подвиг Шевченка можемо збагнути лише 

уявивши серед  якої мертвої тиші пролунала 

його поезія.  

А  означення 

Б прикладка 

Вдодаток 

Г обставина 

Д нема 

відокремлених 

членів речення 

 

 

 
  5 б. 

 

 

 

 

 

 



Українська література 

 

І. Написати твір за однією з поданих тем (обсяг: 3–3,5 

сторінки). 

1. «М. Старицький – один із перших національних поетів, що, за 

образним висловом Франка, перестали «натягати на себе 

мужицьку свиту» і саме цим вплинули на своїх літературних 

наступників» (Микола Зеров). 

2. «Іван Франко в поемі «Мойсей» «возноситься понад минулі й 

прийдешні віки України» (Дмитро Павличко). 

3. «Поезія жити не може на смітнику, а без неї жити – злочин» 

(М.Коцюбинський).  

 12 б. 

ІІ. Упізнайте героя за цитатою. Назвіть героя, твір і автора. 

1. «Ішов … у москалі розбишакою, волоцюгою …, а 

повернувся поважним чоловіком, з багатством, заслугами». 

2. «Прощайте. Йду між люди. Душа готова, струни тугі, 

наладжені, вона вже грає…» 

3. «Я душу дав тобі? А тіла збавив!  

Бо що ж тепера з тебе? Тінь! Мара!» 

4. «… вважав, що вісь біля воза зламалася тільки тому, що він 

поїхав по снопи в неділю». 

5. « Виграв чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи! Все 

одно що лікар: чи вилічив, чи залічив – плати!» 

6. « Ще кривий! Ще сліпий! Го – го! Як танцювати, то 

танцювати…Я ще заграю до танцю… Ти ще такої не чув, 

небоже…» 

6 б. 

 

ІІІ. Заповніть таблицю «Літературна піраміда» 

Автор та назва 

твору 

О. Кобилянська «Меланхолійний вальс» 

1 слово Марта Ганна Софія 

Ім’я героїні 

2 слова 

Опис героя 

«Домашня» 

жінка 

… … 

3 слова 

Опис місця 

події 

… Консервативна 

«чоловіча» 

Буковина 

… 

4 слова 

Опис 

проблеми 

… … Готується 

вступати до 

консерваторії 

Відня 

5 слів 

Опис події 

Заробляє 

уроками, 

кохає, 

допомагає 

команьйонкам 

… … 

6 слів 

Опис події – 

поштовху для 

розв’язання 

проблеми 

… Смерть 

подруги стає 

поштовхом 

виїхати за 

кордон 

… 

7 слів 

Опис події, що 

розв’язує 

проблему 

… … Помирає від 

серцевого 

нападу, 

спричиненого 

розривом 

струни 

фортепіано 

 

4 б. 

ІV. Майстерня критика (одне з двох запитань на вибір).  

1. Кольористика й звукове наповнення новели Михайла 

Коцюбинсього «Intermezzo». 

2. Реалізм і ранній український модернізм: спільне та відмінне. 

5 б. 



V. Накресліть схему-коло, яка відображає шлях чудодійного 

горіха (Іван Франко, «Легенда про вічне життя»). 

3 б. 

 

VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

1. Установіть відповідність між уривком та художнім засобом, 

використаним у ньому 

1 персоніфікація 

2 антитеза 

3 метафора 

4 анафора 

А Має крилами Весна Запашна, Лине вся в 

прозорих шатах, У серпанках і блаватах… 

Б Весна іде назустріч вам, Весна в сей час 

вам рада. 

В Співочий грім батьків моїх, Дітьми 

безпам’ятно забутий. 

Г Гори, гай, луги, поля – Вся земля Їй 

виспівує: «Осанна!» 

Д Життя – єдина мить, Для смерті ж – 

вічність ціла. 

 

2. Установіть відповідність між уривком та назвою твору, із 

якого він узятий 

1 Вийняв сопілку, послинив дірочку, 

свиснув раз, удруге – і зачав 

«Вівчарика». Гучно-гучно загула 

сопілка на все поле… 
2. До неї зверталися всі дівчата й 

хлопці із сусідніх сіл, вона всім 

помагала. Одним зіллям, іншим 

примівками.  

3   Коли ж сьому край буде? Біжить 

за вітром, немов табун лисиць, і 

блищать на сонці хвилясті хребти.  

4 І до мене простягалися теплі руки, 

сміялися блискучі очі, шептали 

солодкі слова не однімали нові уста. 

А   Ольга Кобилянська, 

«Земля» 

Б Панас Мирний, «Хіба 

ревуть воли, як ясла 

повні?» 

В   І. Франко, «Сойчине 

крило» 

Г Михайло Коцюбинський,  

«Intermezzo 

Д Михайло Старицький 

«Облога Буші»  

  

3. Установіть відповідність між назвою твору і жанром 

1 «Украдене щастя» 

2 «Сойчине крило» 

3 «Мойсей» 

4 «Гімн» 

А вірш 

Б поема 

В драма 

Г новела 

Д сонет 

 

5 б. 

 
 

Усього: 70 балів  
 

 


