
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

І (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

 

11 клас 

 

Українська мова 

 
І. Напишіть есе.  

      «Мова для народу – це як серце для людини» 

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. 

Паша зауважує з деяким розчаруванням що на нього ніхто не звертає уваги що всі хто 

може стоять при вікнах визирають у білий світ ніби забігли сюди з вулиці від дощу й тепер 

зазирають у небеса чекаючи коли дощ нарешті мине (За С. Жаданом). 

 

6  б. 

ІІІ. Заповніть таблицю «Фразеологізми». 

 

 Фразеологізм Значе

ння 

Фразеоло

гізми-синоніми 

Фразеоло

гізми-антоніми 

1 Ходити іменинником    
2 Ходити в шорах    
3 Ходити по миру    
4 Ходити під вусом    
 

3 б. 

ІV. Відредагуйте речення. 

1. У цьому році моя подруга взяла мобільний телефон у розстрочку. 

2. Готуючись до ЗНО, Богдан під рукою мав усе необхідне. 

3. Учитель попросив дітей вести себе ввічливо. 

4. На жаль, м’яч жодного разу не потрапив у ворота. 

4 б. 

 

V. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

 

1. Установіть відповідність між реченнями (розділові знаки вилучено) та схемами 

(вилучено сполучники та сполучні слова). 

 

1 Пишається калинонька явір молодіє а кругом 

їх верболози й лози зеленіють. 

2 Зліва співали струмки що збігали з гір і кожен 

з них мав свій голос. 

3 Хвилинами його брав жаль і він стримував 

косу щоб не порушити тієї затаєної при землі краси. 

4 Кожній людині властиво помилятися але 

А [  ], [  ], (  ). 

Б [  ], [  ], [  ]. 

В [  ], (  ) [  ]. 

Г [  ], (  ), (  ) 

Д[  ], [  ]. 

 



нікомуокрім дурнівне властиво бути впертим у 

помилці. 

 

2. Установіть відповідність міжсловами та поясненнями щодо їхнього написання. 

 

1 комісія, тона, хоббі, ірреальний, 

інтермецо 

2 пестливий, кістлявий, благочесний,    

писнути, агентство 

3 боротьба, бризкання, коріння, латаття,  

  піддашша 

         4 Місіссіпі, вищий, сцідити, у вісні,   

            дочці 

А  усі слова записані правильно  

Б одне слово записане  

неправильно 

В  два слова записані неправильно 

Г  три слова записані неправильно 

Д  усі слова записані неправильно 

 

8 б. 

 

Українська література 
 

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

1. Конфлікт фанатизму й людяності  в новелі «Я (Романтика )»  Миколи Хвильового. 

2. «Нема на світі інших батьківщин понад одну, що є…» (Євген Маланюк)– за творами 

письменників-емігрантів.  

3. «Ми б’ємося за те, чому немає ціни у всьому світі – за Батьківщину» (Олександр 

Довженко)– воєнна тематика у творчості українських письменників. 

12 б. 

ІІ. Назвіть твір та його автора, послуговуючись художніми деталями. 

1. Аспанфути, Золоті ворота, «Плуг», сонячні комуни. 

2.  Колюче щастя, пожежа, осінь, мости, душа і тіло.  

3.Дух ширококрилий, пролісок несмілий, спогад нерозумно-милий 

4. Ряст, шкоринка з хліба, бабак, жайворонки.  

4 б. 

ІІІ. Упізнайте письменника за асоціативними фрагментами. 
1. Київ, три  барельєфи  на  обеліску: профілі  жінки,  чоловіка,  юнака. Сюди  приносять  квіти,  

хоч  знають,  що  там  його  дружина,  син. Сам він розчинився  в  холодній  безвісті… 

2. Чарівна природа, романтичний світ українського села, дружба із сільськими ровесниками, 

риболовля, книжки з батькової бібліотеки – такі захоплення його дитинства.  

3. Надзвичайно вродливу, життєрадісну, талановиту дівчину з усібіч оточували шанувальники – 

з іменем, становищем, багатьма іншими чеснотами. Вона ж обрала убогого, практично 

безпритульного й безробітного хлопця та ще й хворого на туберкульоз. Хто він? 

4. Хотів бути морським інженером, будувати кораблі й пароплави…Інженером несудилося 

стати. Зате вже там, у Політехнічному, почався його шлях у велику літературу. 

4 б. 

 

 

ІV. Теорія літератури . 

          Жанр пригодницького роману в інтерпретації  Івана Багряного (за романом «Тигролови»). 

3 б. 

 

 



VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності. 

 

1. Установіть відповідність між уривком та художнім засобом, викорстаним у ньому. 

 

1  Наш батько – з тих, що умирали перші. 

    А Гриць Бобренко – з тих, хто хоче жить. 

2  А як тоді співатиме Полтава?  

    Чи сльози не душитимуть її? 

3  І чим же, чим ви будете карати 

    Моє смутне, зацьковане дитя? 

4  Але й жили! Душили копійчину. 

    У дві душі робили без спочину. 

А Синекдоха 

Б  Порівняння 

В  Метонімія 

Г  Епітет 

Д Антитеза 

 

 

2. Установіть відповідність між уривком та  назвою твору, із якого він узятий. 

 

1  «Чому не можна перевернути 

світ? Щоб поставити все догори 

ногами?» 

2  «Дивлюсь я оце на молодь. 

Погана молодь пішла. 

Легковажна. Це тільки ми з 

тобою розумієм, старики. Га?» 

3  «Це те нове, що він мусить у 

нього ввійти, щоб осягнути свою 

здавна викохувану мрію». 

4  І треба багато ходити в житті –

тоді побачиш, яке воно є, що й 

умирати не хочеться…» 

А  Олександр Довженко, «Україна в 

огні» 

Б  Валер'ян Підмогильний,           

     «Місто» 

В  Михайль Семенко, «Бажання»   

Г  Осип Турянський,  

«Поза межами болю» 

Д  Юрій Яновський, «Дитинство» 

4 б. 

 

Усього:  60   балів 


