
З А В Д А Н Н Я
Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник»

7–9 класи



Завдання, що оцінюються в 1 бал

1. У якому рядку всі слова спільнокореневі?
а) вода, підводний, водичка, водій, завод;
б) маляр, малювати, малюнок, малятко, ма-

льовничий;
в) ліс, лісок, лісовий, пролісок, узлісся; 
г) спів, співати, співчуття, співочий, заспів.

2. Виключіть слово, яке не належить до тієї ж ка-
тегорії, що решта слів.
а) колядка;   в) щедрівка;
б) балада;   г) веснянка.

3. Росіяни кажуть: «Про сірого мова, а сірий назу-
стріч», французи кажуть: «Хто назве вовка, той 
побачить його хвіст». А як скажуть українці?
а) Вовка ноги годують. 
б) Вовка боятись — у ліс не ходити. 
в) Про вовка промовка, а вовк у хату. 
г) Зайця ноги носять, вовка зуби годують.

4. Як ще називають свято Масляної?
а) Рахманний великдень;
б) Сирна неділя;
в) М’ясниці; 
г) Волочильний понеділок.

5. Який із цих висловів позначає те саме, що й по-
рожня голова?
а) баняк не варить;
б) мати голову на плечах;
в) сушити голову;
г) язик без кісток.
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6. У якому з наведених нижче речень підкреслене 
слово пишеться не так, як у решті?
а) у нього не/має грошей;
б) він не/має бажання;     
в) у хаті не/має господині;
г) порядку у вас не/має.

7. З якою частиною тіла пов’язане слово напер-
сток?
а) рука;
б) палець;
в) око;
г) вухо.

8. Яке місто в ХІ столітті було найбільшим у Європі?
а) Харків;
б) Львів;
в) Київ;
г) Чернігів.

9. Яке з поданих словосполучень побудовано пра-
вильно? 
а) оплатити за проїзд;
б) відповідно наказу;
в) писати українською;
г) згідно закону.

10. Остап Вишня створив новий жанр гумористич-
ної літератури. Що це за жанр? 
а) фейлетон;
б) анекдот;
в) усмішка;
г) гумореска.



11. Яку назву має перший кодекс норм давньорусь-
кого права?
а) «Гадяцькі статті»;
б) «Литовський статут»;
в) «Берестейська унія»;
г) «Руська правда».

12. Найчастіше перекладався іншими мовами укра-
їнський літературний твір:
а) «Заповіт» Т. Г. Шевченка;
б) «Каменярі» І. Я. Франка;
в) «Contra spem spero» Лесі Українки;
г) «Пісня про матір» Б. І. Олійника.

13. Якого слова не існує?
а) співподорожувати;      
б) співробітничати;         
в) співпрацювати;
г) співпадати. 

14. Відрізняються від інших назви:
а) професор, професорка;
б) швець, швачка;
в) співак, співачка;
г) актор, акторка.

15. Які з наведених слів можна зрозуміти і як імен-
ник, і як дієслово?
1) шию; 2) ніс; 3) поле; 4) лан; 5) три; 6) ні; 
7) доривати; 8) долі.
а) 2, 4, 6;
б) 3, 4, 5;
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 7, 8.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали

16. Електронний годинник показує 04.40. Котра ж за-
раз година? Оберіть правильні варіанти відповіді: 
1) чотири години сорок хвилин; 2) четверта годи-
на сорок хвилин; 3) сорок хвилин по п’ятій; 4) за 
двадцять хвилин п’ята; 5) без двадцяти п’ять.
а) 1, 3;    в) 3, 4, 5; 
б) 2, 5;    г) 2, 4.

17. Найсприятливішим місцем для будівництва до-
мівки у давніх слов’ян було те,
а) де вмостилася кішка;
б) куди залетіла й угніздилася горличка;
в) де попаcлася й уляглася корова; 
г) де, пробігаючи, загавкав собака.

18. До теплого верхнього староукраїнського одягу 
не належить:
а) кожух;   в) жупан;
б) свита;   г) сердак.

19. Кожна десята людина на земній кулі щось ко-
лекціонує. Нумізмати збирають монети, бібліо-
графи – книжки, філофоністи – платівки, а фі-
луменісти – ...
а) поштові листівки;  в) значки;
б) сірникові етикетки; г) марки.

20. Якого з наведених нижче слів не існує?
а) багатотисячний;     
б) багаточастинний;
в) багаточисленний;  
г) багаточленний.



21. Лисичко, Лисичко,                                                       
Де була цілу нічку?
– Я була у півника,
Півника-іменинника…
– А що в тебе у мішку?
– …                      

(Ігор Січовик)

Замість крапок у наведеному віршику має бути 
слово:
а) ку-ку-рі-ку;   в) ку-ку-ріку;
б) кукуріку;   г) куку-ріку.

22. Що означає слово халамидник? 
а) «веселун»;   в) «бешкетник»;
б) «нечепура»;  г) «сміттяр».

23. Знайдіть зайве слово: 1) путь; 2) біль; 3) зебу; 
4) поні.
а) 1;    в) 3;
б) 2;    г) 4.

24. Як правильно сказати?
а) об’єм трафіку усіх пакетів збільшено в пів- трафіку усіх пакетів збільшено в пів-трафіку усіх пакетів збільшено в пів- усіх пакетів збільшено в пів-

тора раза; 
б) об’єм трафіку усіх пакетів збільшено в пів- усіх пакетів збільшено в пів-

тора разів;  
в) обсяг трафіку усіх пакетів збільшено в пів- усіх пакетів збільшено в пів-

тора разу; 
г) обсяг трафіку усіх пакетів збільшений у пів- усіх пакетів збільшений у пів-

тора раз.

25. Що означає слово калитка?
а) «хвіртка»;  в) «гаманець»;
б) «кватирка»;  г) «парканчик».
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Завдання, що оцінюються в 5 балів

26. Кожен зі складів якого з наведених далі слів 
збігається за написанням із частками?
а) занехай;                 
б) читано;        
в) жебоніти;
г) якщо.

27. Хто серед авторів, прізвища яких зашифровані, 
відомий нам як український філософ і мисли-
тель? 

а)

 

б)

 

в)
 

г)

 



28. Хрещених батьків обирали для дітей інколи дві-
чі. Це пояснювалося тим, що таким чином мож-
на було відігнати від дитини хвороби, ворожбу, 
майбутні нещастя тощо. Таких кумів називали:
а) другою парою, другими, парними;
б) проханими, одкупними, здибаними;
в) стріченими, щасливими, двоюрідними; 
г) кликаними, замовленими, чаклунськими.

29. Яка країна манить негра у найдовшому україн-
ському паліндромі?
а) Україна;
б) Палестина;
в) Аргентина;
г) Африка.

30. Який із цих соусів пов’язаний із золотою краї-
ною мрій?
а) ткемалі;
б) кетчуп;
в) майонез;
г) хумус.


