
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів 

сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

І (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

8 клас 

Українська мова 

І. Напишіть есе. 

        «Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків 

свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини» (Й.Г.Ґердер).  

 

12 б.  

ІІ. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. 

Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, 

надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій 

конструкції). 

Природа до всього чуйно  тривожно прислухаючись  чітко тримає 

над землею кожний звук   і дівочу пісню  і скрип воза  і клекіт 

чорногуза (М.Стельмах). 

 10 б. 

 

ІІІ. Пригадайте й запишіть фразеологізми (не менше 4), у яких 

уживаються числівники від 1 до 7. Поясніть значення записаних 

сталих виразів. 

8 б. 

 

ІV. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 

1. Як називаються застарілі слова, що вийшли з ужитку, але реалії, 

названі ними, залишаються й мають уже інші, сучасні назви? 

Наведіть два приклади таких слів.  

2. Фраза «велике спасибі» – це калька російського вислову 

«большое спасибо», що є калькою французького «grandmerci». Як 

правильно у такому випадку сказати українською? 

3. Запишіть прислівники, знявши риску. Без/угаву, 

усього/на/всього, як/най/дужче, на/сам/перед, по/тихеньку, 

по/бойовому, раз/у/раз, до/пуття. 

4. Від дієслів читати, шелестіти утворіть форму першої особи 

множини наказового способу.  

5 б. 
Українська література 

І. Напишіть твір за однією з поданих тем (обсяг: 2–2,5 

сторінки): 

1.«Якщо народ має багаті традиції, славну історію, то він 

безсмертний». 

2.«Хай оживає істина стара: людина починається з добра» (за 

творчістю І.Малковича). 

12 б. 

 

II. Дайте лаконічні відповіді на запитання. 

1. Сюжет якої відомої пісні покладено в основу балади Левка 

Боровиковського «Чарівниця»,  небилиці Степана Руданського 

«Розмай», п’єс Михайла Старицького?  

2. Про якого народного героя складали пісні, легенди, 

порівнювали його з Робіном Гудом? 

3. Укажіть автора, нашого сучасника, та назву поезії, у якій 

наявний біблійний мотив страждання Ісуса Христа. 

4. Де, коли і яким твором розпочалася історія українського 

професійного театру? 

5. Укажіть автора й назву оповідання, в основу якого покладено 

реальний епізод про героїв, котрі ціною власного життя 

топлять у Десні човен із нацистами-гітлерівцями.  

5 б. 



ІІІ. Із погляду теоретика літератури дайте відповідь на питання: 

         Думи та їх жанрові особливості - 

4 б. 

 

ІV. Виконайте завдання на встановлення відповідності. 

1. Установіть відповідність між назвою твору та його 

автором.  

 

Назва твору Автор 

1  «Дівчинка» 

2  «Жовтень жовті жолуді» 

3  «Зимовий етюд» 

4  «Коли до вас темної ночі» 

А  А. Мойсієнко 

Б  Галина Кирпа 

В  Володимир Підпалий 

Г  Іван Малкович 

Д  Ігор Павлюк 

 

 

2. Установіть відповідність між поняттями та їхніми 

визначеннями. 

 

Визначення Поняття 

1 Повторювана група складів з одним наголошеним  

складом 

2 Група віршованих рядків, об’єднаних змістом, 

ритмом і римою  

3 Співзвучне закінчення рядків 

4 Двоскладова стопа з наголосом на першому складі 

А рима 

Б строфа 

В хорей 

Г ямб 

Д стопа 

 

 

4 б. 

 

Усього:  60   балів 

 

 

 

 

 


