
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед 

учнів сільських шкіл 

ЗАВДАННЯ 

І (заочного) туру з української мови та літератури 

2019  рік 

9  клас 

Українська мова 

 

І.  Напишіть есе.  

«Для людини значно ціннішим є те, що є в людині, ніж те, що є в 

людини» (А.Шопенгауер). 

12 б. 

 

ІІ. Запишіть речення, розставивши 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. 

      Тоня скочивши з машини одразу підбігла до батька 

защебетала ще й під руку   демонстративно взяла щоб показати 

перед льотчиками що вона не соромиться батька хоч  він і в 

такому вигляді. 

8 б. 

ІІІ. Тестові  запитання (лише одна відповідь правильна) та 

завдання на встановлення відповідності. 

 

1. Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова 

…, навігатор показує, що найбільш … відстань до …352 … . 

А Сергіє, коротка, Херсона, кілометри 

Б Сергію, коротша, Херсона, кілометра 

В Сергіє, коротка, Херсону, кілометри  

Г Сергію, коротка, Херсона, кілометри  

Д Сергію, коротша, Херсону, кілометра 

2. Синомінічними є всі конструкції, КРІМ 

А незважаючи на труднощі – попри труднощі 

Б з метою профілактики – для профілактики 

В через кілька хвилин – за кілька хвилин  

Г згідно з рецептом – за рецептом 

Д через хворобу – із-за хвороби 

3.  Неповним є речення 

А  Моя свобода – завжди при мені. 

Б  Вітри галактик – вічні скрипалі. 

В  Поезія – це завжди неповторність. 

Г  Кохання, вірність – істини одвічні. 

Д Чужа душа – то, кажуть, темний ліс. 

5 б. 

ІV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й 

лаконічності у висловлюваннях. 

1. Визначте лексичне значення слів: о брази  обра зи  образи . Як 

називають такі слова? Прокоментуйте різницю в їхніх 

значеннях. 

2. Чому застилати, але – застелити? 

3. У яких випадках подані іменники в родовому відмінку мають 

паралельні закінчення? 

Каменя – каменю; 

стола – столу; 

Рима – Риму; 

листопада –листопаду. 

4. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів: 

аспект, колізія, манкурт, інцидент, критерій, директива. 

4 б. 



Українська література 

 

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

тем: 
1. І оживе добра слава – слава України (за літописами Самовидця, 

Г.Граб’янки, С. Величка). 

2. Актуальність «Слова о полку Ігоревім» у наш час.  

3. Подвиг і зрада (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»). 

12 б. 

ІІ. Запитання із відкритою відповіддю. 
1. Який художній прийом покладено в основу рядків народної 

пісні? 

Цвіте терен, цвіте терен, 

А цвіт опадає.  

Хто в любові не знається,  

Той горя не знає. 

2. Назвіть першотвір української національної педагогіки. 

3. Назвіть два заклади (колегіум та академію), які стали 

першим взірцем освіти для східних слов’ян. 

4. Якою мовою писав Григорій Сковорода? 

5. Упізнайте героїв за порівняннями: обточений, як огірок; 

вирнув з моря, мов карась; дрижав, як Каїн, за алтин; 

гострий, як на бритві сталь. 

5 б. 
ІІІ. Установіть відповідність. Упізнайте художній твір за героєм, 

жанром, фактом, цитатою: 

Художній твір Герой, жанр, факт, цитата 

1 П. Гулак-Артемовський.  

«Рибалка» 

2 Григорій Сковорода. 

«Всякому місту – звичай і 

А Паллант, «енциклопедія українського 

життя», ямб  

Б Епіграф із Гете, балада, «з води 

Дівчинонька пливе», і «косу зчісує, і 

права» 

3 І. Котляревський. «Енеїда» 

4 І. Котляревський. «Наталка 

Полтавка» 

брівками моргає!»  

В «Ой під вишнею, під черешнею…», 

сватання, ремарки  

Г Пісня, чисте сумління, «в смерті в 

коса замашна»  

Д Повість, сентименталізм, «се вже в 

нього така натура: чи хоч трохи біда 

чи радість є йому яка, зараз до Бога». 

 

 4 б. 
ІV. Майстерня критика.  

Розкрийте літературознавче питання, послуговуючись конкретними 

прикладами. 

Сентименталізм та романтизм: спільне й відмінне. 

10 б. 

 

Усього: 60  балів 


