
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

 

11 клас 

 

Українська мова 

 
І. Напишіть есе «Кожна людина неповторна». 

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 та компонентам як 

простим реченням. 

Велика книга природи лежить відкритою перед нами але її не можна зрозуміти не 

вивчивши ту мову якою вона написана а мова ця математика (Г.Галілей).                    
5 б. 

 

ІІІ. Згрупуйте подані фразеологізми за стильовою належністю − одиниці, які 

вживають:  

 в усіх стилях мови (міжстильові): … 

 в офіційно-діловому й науковому стилях: … 

 у публіцистичному й художньому стилях: … 

 у розмовному стилі: … 

 у конфесійному стилі: … 

Мокра курка, у всякому разі, витрішки продавати, один з одним, вітер гуде в 

кишенях, гра слів, авгієві стайні, базарна баба, татя з полив’яним носом, брати участь, 

без задніх ніг, возлюби ближнього свого, ужити належних заходів, осідлати Пегаса, 

око за око, увінчати лаврами, манна небесна, цілуйте тата в коліщата, відігравати 

роль, на око, важка артилерія, язиката Хвеська, сидіти склавши руки. 
3 б. 

 

ІV. Теоретичний практикум. Укладіть лінгвістичну довідку за темою «Синоніміка 

дієслівних форм». 

4 б. 

 

V. Виконайте завдання, дотримуючись чiткостi й лаконiчностi у висловлюваннях.      

1. Чому у словi СМIЄШСЯ немає шиплячих приголосних, а в словi РОЗШИТИ - 

свистячих? 

2. Якi з поданих iменникiв у родовому вiдмiнку мають закiнчення - Я? 

    а) Ігор, б) ювіляр, в) лобур, г) пісняр, ґ) друкар, д) цвинтар, е) пухир, є) пісняр. 

3. Розкрийте значення слова «МЕНТАЛIТЕТ». 

4. Запишiть числiвник 1287 в орудному відмінку. 

5. Укажiть, якою частиною мови виступає слово БИТИЙ у кожному з речень.  

А. Битий вiтром колос шепотiв якiсь прощальнi слова. 

Б. Битий шлях пам'ятав кроки бранцiв. 

В. Битий небитого везе. 

6. Доберiть українськi вiдповiдники до слiв: 

Прогрес, дзеркало, крiсло. 



7. У яких словосполученнях порушено норми української лiтературної вимови?  

а) в кінці кінців  

б) укладати договір 

в) згідно плану 

г) навчати музиці 

ґ) запобігати хворобі  

д) приймати участь 

е) підводити підсумки 

6 б. 

 

VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

 

1. Установіть відповідність між реченнями та їх видами 

 1 складносурядне  

 2 складнопідрядне  

 3 безсполучникове 

 4 з різними видами зв’язку 

А Стояла ніч, красива, мов Кармен, червоні й чорні 

міряла троянди.  

Б Іронія – це блискавка ума, яка освітить всі глибини 

смислу.  

В Візьми від життя все, що зможеш, і воно засяє всіма 

барвами. 

 Г Зіграй мені мелодію любові і обернеться хай на 

щастя розпач!  

Д Завалились мости кам’яні – подорожні шукають 

веселку. 

 

2. З’ясуйте, яким членом речення є виділене слово 

1 підмет  

2 додаток  

3 означення  

4 обставина 

А Як кажуть у народі, життя прожити – не поле перейти.  

Б Перед виходом з дому Орест затримався перевірити квитки на 

потяг.  

В Як виховує людину сама можливість зробити добро!  

Г Батьки повинні навчити дитину долати життєві перешкоди.  

Д Відчувати радість за успіхи ближнього – ознака альтруїзму. 

 

3. Установіть відповідність між реченнями та відповідями щодо їхнього 

пунктуаційного оформлення 

1  Наша мати, крім праці у полі чи в 

городі, улітку перед святами підмазувала 

білою глиною хату, ззовні і всередині                           

2  За хутором на заливних луках 

звивається Тетерів – річка невеличка, що 

неквапно тече собі аж до Дніпра. 

3  Крім чорних і червоних ниток були 

голубі, зелені й жовті. 

4  У цьому світі є тільки одна річ, перед 

якою слід упасти на коліна це доброта. 

А розділові знаки розставлено 

правильно 

Б  вилучено одну кому 

В  ужито зайву кому 

Г  вилучено тире 

Д  вилучено кому і тире 

 

3 б. 

 



Українська література 
 

І. Написати твір за однією з поданих тем (обсяг: 3,5 – 4 сторінки). 

1.  «Ніколи не сміявся без любові»  – життєве і творче кредо Остапа Вишні. 

2. «І думав я не тільки те, що написав у книжках» (Юрій Яновський) – трагічний вибір 

письменників «розстріляного відродження». 

3. Мотиви самоствердження людини у складному сучасному світі (за творами В. Симоненка). 

 

12 б. 

ІІ. Продовжте речення. Укажіть твір і автора. 

1. Дома, біля матері, герой в глухому закутку ховає від гільйотини … 

2. Марфа, яку звали «маленькою Марфою», серцем чула, коли … 

3. У автора немає жодних сумнівів у тому, що він … 

4. Згадуючи молодість, автор описує Місто, яке розташувалось … 

5. Їдучи до Києва, Степан мав тільки лист від дядька до … 

6. Прізвище, ім’я, по батькові, і все життя можна змінити тільки в … 

4 б. 

 

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 

1. Назвіть героя, який уособлює у творі «Поза межами болю» автора.  

2. Які засоби психологізму В.Підмогильний використав у романі «Місто»? 

3. Хто є укладачем букваря «Первинка»? 

4. Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження у циклі 

памфлетів. Назвіть їх (не менше 2). 

5. Назвіть визначальні прикмети кларнетизму. 

6. Які історичні обставили зумовили появу «празької школи»? 

7. Який твір і якого письменника першої третини ХХ ст. вважається одним із перших взірців 

української урбаністичної прози? 

8. Про кого літературознавець Юрій Лавріненко писав: «Хоч … називають то символістом, 

тоімпресіоністом, то романтиком чи зводять характер його поезії до справді притаманної 

йому панмузичності, проте він не вкладається в рамки жодного «ізму»? 

 4 б. 

 

IV.  Заповнітьтаблицю «Особливості прози 20-30-х років ХХ ст.» 

Основні стильові 

напрями прози 

Представники Жанрове 

розмаїття 

Тематика Художні 

особливості 

романтико-

героїчна 

   
 

лірико-

імпресіоністична 

   
 

інтелектуальна     

Гумористично-

сатирична 

   
 

науково-

фантастична 

   

 



 

6 б. 

 

V. Теорія літератури (дайте відповідь на одне із запитань). 

1. Появою яких нових жанрів збагатилась українська література кінця ХІХ – початку ХХ 

століття? Охарактеризуйте кожен із них, наведіть конкретні приклади у творчості українських 

письменників. 

2. Розкрийте жанрові особливості повісті-поеми О. Турянського «Поза межами болю». 

 3 б. 

 

VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами 
1 П. Тичина 

2 М. Зеров 

3 М. Рильський 

4 Є. Плужник 

А «Київ — традиція» 

Б «Молюсь і вірю…» 

В «Річний пісок…» 

Г «Розстріляне безсмертя» 

Д «Одчиняйте двері…» 

 
2. Установіть відповідність між  письменником і висловлюванням про нього   

1. Остап Вишня 

2. Микола Куліш 

3. Богдан-Ігор Антонич 

4.  Осип Турянський      

 

А. «Вся його творчість пов’язана з болем, страшенно 

глибоким болем. Те, що він бачив, було жахіттям» 

Б.«Його фейлетони і гуморески робили тираж газетам, у 

яких друкувалися. Він скоро завоював село, його ім’я 

стало чи не найпопулярнішим після Тараса Шевченка» 

В. «Революціонер з голови до п'ят, міцно зв'язаний з 

кращими традиціями української художньої літератури: 

можна сказати, що  його шукання почались там, де 

урвалися шукання Коцюбинського» 

Г.«Він  усвідомлює, що все живе підпорядковане закону 

тлінності, і тут же бачить, що смерть відступає перед 

єдністю всього живого...» 

Д. «Гострий гоголівський профіль, чорнильна щіточка 

вусів, нервові, але стримані рухи. І тільки очі були такі 

мінливі, такі щедрі, що через них ставало видно, яке 

складне, напружене, суперечливе життя кипить глибинах 

цього незмірно багатого людського єства» 

 

3. Установіть відповідність між твором і цитатою з нього 

1. З нього можна було писати лицарів, 

богів, апостолів… 

2.Коли ж в батуринськім огні Держава 

рухнула… 

3. У сміливих щастя завжди є! 

4.  I пильно дивилася у вiчi, i я виразно 

чув, як ти входиш до мого серця. 

5. Багата держава, яку утворюють бідні 

люди, - абсурд! 

А  Євген Маланюк«Уривок з поеми» 

 Б.  О. Довженко «Зачарована Десна» 

 В. Іван Багряний «Тигролови» 

 Г  Олесь Гончар «Модри Камень» 

 

3 б. 

 



VІІ. Проаналізуйте на різних рівнях (змістовому, стильовому, по етологічному тощо) образ 

міста в поезії Миколи Вороного «Звір» (зробіть системний аналіз художнього твору). 

Прокоментуйте назву. Які письменники ХХ сторіччя і в яких творах змальовували місто? 

Послуговуючись відомими вам образами міста у творах цих митців, віднайдіть образні 

аналогії з «містом» Миколи Вороного  

Звір 

Уранці місто загуло, 

Розбуджене гудками; 

Залізо, камінь, мідь і скло 

Озвались голосами. 

 

І знов живе, лютуєзвір 

Стотисячоголовий! 

Йогожиття — кип’ячий вир, 

Жахливий і чудовий. 

 

Вонорозкидуєсвій шал 

В палацах і халупах 

І йдемовпишний карнавал 

По згарищах і трупах. 

 

В ньому і покликигрізні, 

І журніантифони, 

Музика, танці і пісні, 

Стогнання і прокльони... 

І кров, і сльози без надій, 

І золото, і квіти, 

І твань, і пліснява, і гній, 

І чисті самоцвіти. 

 

Життяцеграє і горить 

В іскристих переливах, 

В сіма кольорами блищить 

У перебіжних звивах. 

 

Звірїстихоче! хоче жить! 

Мовчативін не годний,— 

І він, роз’юшений, гарчить, 

Реве, бовінголодний. 

 

Двигтитьвідрухівнавісних, 

Лунає голосами 

Все місто в мурахкам’яних, 

Обтягнуте дротами. 

 

5 б. 

 

Усього: 70  балів 


