
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед 

учнів сільських шкіл 

 

ЗАВДАННЯ 

 

І (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

 

10 клас 

 

Українська мова 
 

І. Напишіть есе. 

    «Любов до себе: добре це, чи погано?» 

12 б. 

 

ІІ. Запишіть речення, 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. 

Мені на сірому причалі де стільки злизано слідів такого море 

намовчало в своїй одвертості сліпій що тільки наслухай повільно 

лише встигай зважать  на те як поміж хвилями то вирне то 

заховається  підтекст (Б. Олійник). 

 10 б. 

 

ІІІ. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка 

однини. Поясніть  паралельні форми деяких іменників. 

Вербняк, Рим, Іртиш, атом, алмаз, барвінок, ячмінь,  хлів, інститут,  

фейлетон. 

4 б. 

 

ІV. Відтворіть фразеологізми, уставивши пропущені слова, 

поясніть їхнє значення. 

Хоч до …прикладай  –  

Мастити п’яти… –  

Віддати…першості –  

 3 б. 

 

 

V. Установіть відповідність між словами та способами 

написання.    

 

1 Всесвітньо/історичний, гірко/солоний, 

пів/Сонця, електронно/обчислювальний. 

2   Яскраво/червоний, північно/кримський, 

кисло/молочний, біло/сніжний. 

3  Громадсько/політичний, 

лимонно/кислий, австрійсько/чеський, 

вічно/зелений. 

4Червоно/зелений, військово/зобов'язаний, 

кисло/солоний, 

вокально/інструментальний. 

А Усі слова треба писати 

через дефіс. 

Б Три слова треба писати 

через дефіс. 

В Два слова треба писати 

через дефіс. 

Г Одне слово треба писати 

через дефіс. 

Д Усі слова треба писати 

разом. 

 

 

 
 4  б. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1


Українська література 

 

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

сторінки). 

1. «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене» (Іван 

Карпенко-Карий). 

2. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя в новелі 

«Intermezzo» Михайла Коцюбинського. 

12 б. 

ІІ. Назвіть твір та автора, послуговуючись художніми 

деталями. 
1. Сойка, ліс, воли, побережник, свічка. 

2. Занапащений край, сльози, кров, безсилля, очі.  

3. Богиня,  райська рожа, краса, казка, безбожник.  

4. Слива, тиша, ниви, людина, сонце.  

5 б. 

 

ІІІ. Упізнайте письменника за асоціативними фрагментами. 
1. Здібний випускник Гадяцького повітового училища мріяв про 

гімназію та університетську освіту,  проте, за наполяганням 

батька, уже з чотирнадцяти років розпочав роботу 

в повітовому суді.  

2. «Українізуючи» твори великих поетів через переклади, 

письменник збагатив словник рідної мови багатьма новотворами. 

Якісь із них були тимчасовими, інші – прийняли сяй «зажили» в 

мові великого народу завдяки чуттю, вірій мудрій упертості 

їхнього творця.  

3. В автобіографічній новелі письменник писав: «На дні моїх 

споминів і досі горить маленький, але міцний огонь. У ньому 

пролизуються сині, червоні та золото-білі промені, жевріє і 

яриться в його глибині щось і ще більше, промінясте…». 

4. Походив із дрібно поміщицької родини, у якій розмовляли 

російською. Рано навчившись читати, хлопець виявляв 

нестримний потяг до книжок. Твори французьких та англійських 

авторів – усе цікавило його, причому настільки, що вирішив 

«видати» для селян журнал, до якого власноруч писав вірші, 

оповідання, статті. У тринадцятирічному віці прочитав «Кобзаря» 

Тараса Шевченка і під його впливом почав писати тільки 

українською. 

4 б. 

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

1.Особливості характеротворення в повісті Михайла Старицького 

«Облога Буші». 

2. Романтизм і реалізм в українській літературі: спільне та 

відмінне.  

 3 б. 

 

V. Установіть відповідність між уривком та художнім засобом, 

використаним у ньому. 

 

1  І снилися мені все білі сни: 

     як сріблі сяли ясні самоцвіти… 

2  Я буду вабити очі блакитні, 

     хай вони грають, 

     хай вони сяють… 

3  Я вберу тебе, мов королівну, в самоцвіти! 

4 От-от зозулька маслечко сколотить, в 

червоні черевички убереться і людям 

одмірятиме  літа. 

А Алітерація 

Б Персоніфікація 

В Порівняння 

Г  Анафора 

Д Оксиморон 

 

 

  
3 б. 

 
 

Усього:  60  балів 
 


