
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед 

учнів сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

ІІ (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

9  клас 

Українська мова 
 

І.  Напишіть есе  

Людина міцніша за крицю, твердіша, ніж камінь, ніжніша за 

троянду (Народна творчість). 

12 б. 

 

ІІ. Запишіть речення, уставивши пропущені букви, 

розставивши пропущені розділові знаки. Підкресліть члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте 

загальну характеристику всій конструкції.  

Білий кін.. з н..чуваною силою шарпнувся вирвав кінец.. 

повода дико ..вівся на зад..ні ноги біснувато стріляюч.. страшними 

кр..вавими очима (В. Дрозд). 

8 б. 

ІІІ. Тестові запитання (лише одна відповідь правильна) та 

завдання на встановлення відповідності. 

 

1. Укажіть рядок з неправильною відповіддю 

А У словах радісно, весело, корисно буква о – закінчення. 

Б Слово переллє написано правильно. 

В Слова сміття, колосся, волосся вживаються тільки в однині. 

Г Слова по-перше, по-друге, мабуть, щоправда, а втім, отже 

завжди вставні. 

Д Слова коралі й корали мають різне лексичне значення. 

  

2. Визначте правильне твердження 

А В утворених формах ступенів порівняння прикметників більш 

дотепніший, самий більший, менш доречніший, найменш 

цікавіший помилок немає. 

Б Слова (на)пам’ять, (на)гору, (в)ранці можемо писати разом і 

окремо. 

В У реченні «Ми – найкращі друзі» тире треба ставити 

обов’язково. 

Г Подані імена по батькові написані правильно: Сергіївна, 

Віталієвич, Хомич, Андрієвна, Євгеніївна, Євгенівна. 

Д Речення «Я підготувала другові подарунок, у якого сьогодні 

день народження» побудоване правильно. 

 

3. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку 

А І раптом, налетів шквальний вітер, здійняв у повітря здорову 

хмару пилу (С. Васильченко). 

Б На сивій од роси траві по долу пасуться коні (Григір Тютюнник). 

В Жебонять голоси, як весною набрана з річки вода (В. Терен). 

Г Молодий парубок сидів на возі і навіть не поганяв волів 

(І.Нечуй-Левицький). 

Д А тим часом у таборі запорожців почалися незгоди 

(М.Слабошпицький). 

 

4. Приєднайте до фрагмента речення Верби хилилися від 

вітру… запропоновані варіанти і з′ясуйте тип кожного з 

утворених речень. 

Варіант завершення речення 

1 а соловей усе одно 

виспівував кохання.   

2 занурюючи свої віти в 

ставок.  

3 що несподівано налетів 

зі сходу.         

   Тип речення 

А просте з відокремленим 

членом 

Б просте з однорідними 

членами 

В складне безсполучникове 

Г складнопідрядне 



4  опускали свої віти в Дніпро.                                                                                                         Д  складносурядне 

7 б. 

 

ІV. Відредагуйте словосполучення. 

   Розказав про цю історію, під час канікулів, візитна карточка, 

нова качеля, смачна клубніка, змайстрували кормушку, листки з 

книжок, у листопаді місяці було, кусати собі локті, ремонт 

мебелі, з метою доведення, ліки пити місяць, стала в нагоді, 

облік нашого сучасника, підводити підсумки.    

3 б.  

                                                                                                                                                                   

V. Поясніть, чи тотожні поняття словосполучення та 

сполучення слів? Наведіть приклади. 

6 б. 

 

 



Українська література 

І. Напишіть твір (обсяг: 2,5–3 сторінки) за однією з поданих 

тем: 
1. Пантелеймон Куліш стверджував, що Іван Котляревський «глузує з 

наших звичаїв». Доведіть або спростуйте цю думку. 

2. «Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу 

націю» (Остап Вишня). 

3. Образ суспільства в поезії Григорія Сковороди «Всякому місту – 

звичай і права …» 

4. У чому полягає секрет популярності українських народних пісень про 

кохання? 

12 б. 

ІІ. Запитання із відкритою відповіддю. 

1. Скільки пісень Іван Котляревський  ввів до п’єси «Наталка 

Полтавка»? 
2. Давній жанр, що увібрав у себе риси суміжних видів усної 

народної творчості – ліричної пісні, думи, легенди, казки, 

міфу називається …  

3. Укажіть прізвище художника, який створив полотно до 

балади «Козака несуть» … 

4. «Їхав козак за Дунай» - це …   

5. Укажіть прізвище першого біографа Г. Сковороди. 

6. Назвіть найвідоміший історичний твір із збірки 

«Миргород» Г. Сковороди. 

7. Який епіграф використав Т.Шевченко до послання «І 

мертвим, і живим, і ненарожденним…»)?    

8. Назвіть першу історичну п’єсу української літератури. 

 

8 б. 
 

ІІІ. Поясніть значення висловів із Біблії: каїнова печать, золоте 

теля, манна небесна, притча во язицех, глас вопіющого в пустелі, 

дари волхвів, наріжний камінь, неопалима купина. 

5 б. 
 

ІV. Виконайте  завдання на встановлення відповідності. 
1. Установіть відповідність між висловлюваннями  та їх 

автором 

Автор Висловлювання 

 

1 Тарас Шевченко 

2 Іван Франко 

3 Микола Костомаров 

4 Пантелеймон Куліш 

 

А «Мало можна вказати таких народних 

постатей, якою був Сковорода і яких би так 

пам’ятав і поважав народ. На всьому обширі 

від Острогозька до Києва в багатьох будинках 

висять його портрети. Його мандрівне 

життя є предметом оповідань і легенд...» 

 

Б «Квітчина пам`ять буде свята вовіки поміж 

нами: він самостійно зрозумів серцем що то 

за диво праведне – наші селяне; він зробив те 

ж саме для прози, що Шевченко для стиха 

українського». 

 

В «Літопис Самійла Величка» – «конструкція 

більш літературна, ніж історична». 

 

Г «Будеш, батьку, панувати, 

Поки живуть люди, 

Поки сонце з неба сяє, 

Тебе не забудуть!» 

 

Д«…Мудрість увійде до серця твого, і буде 

приємне знання для твоєї душі!» 

 



2. Установіть відповідність між твором та образом із нього 

Назва твору Образ 

1 П. Гулак-Артемовський.  

«Рибалка» 

2 Є. Гребінка «Човен» 

3 М. Гоголь «Тарас Бульба»  

4 Є. Гребінка «Ні, мамо, не 

можна нелюба любить» 

А «сонечко і місяць червоненький» 

Б буря 

В мати 

Г звитяга 

Д червона стрічка 

 

3. Установіть відповідність між твором і його жанром 

Назва твору Жанр твору 

1 «Ісаїя. Глава 35» 

2 «Наймичка» 

3 Росли укупочці, зросли…» 

4 «Доля» 

А переспів 

Б поема 

В соціально-побутова поема 

Г філософська лірика 

Д інтимна лірика 

 

 5 б. 

V. Майстерня критика 

Порівняйте історичну пісню і баладу як фольклорні жанри. 

Наведіть приклади українських народних балад. 

4 б. 

 

Усього: 70 балів 
 

 

 

 


