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Завдання, що оцінюються в 1 бал
1.	 Про	яку	людину	кажуть,	що	вона	«зірок з неба не 

хапає»?
а)	про	маленьку;	
б)	про	високу;	
в)	про	щедру;
г)	про	нерозумну;
д)	про	сумну.

2.	 Що	не	належало	до	символів	козацької	влади	в	За-
порозькій	Січі?
а)	булава;	
б)	пірначі;	
в)	корона;		
г)	корогви;
д)	литаври.

3.	 У	якому	з	наведених	нижче	речень	підкреслене	сло-
во	пишеться	не	так,	як	у	решті?	
а)	На/решті ви зможете дістати в нього належну 

консультацію;
б)	Минають села, наче сни. І от, на/решті, засиніли 

Дніпропетровщини лани;					
в)	Чи ти скінчиш, на/решті, нещасний комедіанте!;
г)	На/решті почалися літні канікули;
д)	На/решті дівчат були строкаті сукні.

4.	 Оберіть	правильний	варіант	написання	слова:
а)	презинтація;	
б)	презентація;	
в)	призентація;	
г)	призинтація;	
д)	презентация.

5.	 Який	із	цих	висловів	неправильний?
а)	провідна зірка;	
б)	провідна роль;	
в)	ведучий концерту;	
г)	провідна ідея;	
д)	ведучий спеціаліст.
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6.	 У	якому	з	поданих	нижче	слів	наголос	падає	не	на	
той	самий	склад,	що	в	решти?	
а)	дочка;	
б)	взяла;	
в)	спина;	
г)	верба;	
д)	роблю.

7.	 У	якому	зі	слів	пропущено	не	ту	букву,	що	в	решті?
а)	навкруг…;						
б)	поодинц…;				
в)	анітрох…;	
г)	навскос…;
д)	безвіст...	.

8.	 Не	потрібно	ставити	кому	в	реченні:		
а)	слухати дивлячись в очі;
б)	іти переступаючи калюжі;
в)	бігти не чуючи ніг;
г)	стояти обіпершись на дерево;
д)	бешкетувати незважаючи на зауваження.

9.	 Яке	із	цих	слів	не	є	спільнокореневим	з	іншими?		
а)	змовник;								
б)	розмовник;				
в)	замовник;
г)	зимовник;
д)	відмовник.

10.	 Аналізуючи	літературний	процес	ХІХ	ст.,	М.	Зеров	ви-
користав	поняття	травестатори.	Про	кого	йшлося?
а)	про	акторів	вуличних	театрів;
б)	про	школярів,	задіяних	у	вертепній	драмі;
в)	про	героїв	міраклів;
г)	про	авторів,	що	вдалися	до	переспіву	Вергілієвої	
«Енеїди»;

д)	про	учасників	карнавального	дійства.
11.	 У	ніч	на	Івана	Купала,	за	віруваннями	наших	пред-

ків,	цвіт	папороті	важко	було	зірвати,	зокрема,	ще	
й	тому,	що
а)	його	оберігав	чорт;
б)	навколо	нього	утворювалася	трясовина;
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в)	його	від	людських	очей	ховали	комахи;
г)	він	був	видимим	лише	для	неповнолітніх;
д)	він	цвіте	тільки	одну	мить.

12.	 У	якому	з	поданих	речень	підкреслене	слово	вжито	
неправильно?
а)	Небо наповнюється темними барвами, огортаю-

чи в сутінки старий ліс;
б)	На стіні проти стола висить великий портрет 

Шевченка, хорошої роботи олійними барвами;	
в)	Віконниці помальовані ясно-синьою фарбою;
г)	Весною пробуджується земля і вибухає барвами, 

які завжди хвилюючими снами входять в жит-
тя людини;

д)	В цю хвилину назустріч нам ішов молодий 
робітник з відром зеленої фарби в одній руці і з 
великим квачем у другій.

13.	 В	одному	з	наведених	словосполучень	є	граматична	
помилка.	У	якому?
а)	навчати математики;
б)	перекладати українською;
в)	знущатися над тваринами;
г)	хворіти на грип;
д)	зраджувати мрію.

14.	 У	якому	з	цих	прислів’їв	та	приказок	виділене	сло-
во	має	інше	значення,	ніж	у	решті?
а)	Одна	ластівка	не	робить	весни;	
б)	Вовк	лисиці	не	рідня,	та	повадка	одна;	
в)	Один	у	полі	не	воїн;
г)	Один	учитель	краще,	як	дві	книжки;
д)	Одна	бджола	меду	не	наносить.

15.	 За	часів	Київської	Русі	бджолярів	називали
а)	броварями;	
б)	бортниками;
в)	платниками;
г)	городниками;
д)	кушнірами.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали
16.	 Яка	 з	 наведених	 назв,	 пов’язаних	 з	 українськими	

обрядами,	є	зайвою?
а)	коливо;	
б)	паляниця;
в)	колач;
г)	коровай;
д)	дивень.

17.	 У	якому	рядку	всі	слова	є	іменниками	другої	відміни?
а)	село, сало, метро;		
б)	Дніпро, Карпати, Київ;
в)	синці, меблі, стільці;	
г)	Харків, Тбілісі, Токіо;
д)	пальто, капелюх, шарф.

18.	 Від	дієслів	одного	виду	утворено	дієприкметники:
а)	проказаний, промиваний;
б)	виказаний, вичитуваний;
в)	вимовлений, вигадуваний;
г)	декламований, демобілізований;
д)	замовлений, заговорюваний.

19.	 Скільки	серед	запропонованих	частин	слова	таких,	
що	означають	‘несправжній,	уявний’:	псевдо-, палео-, 
квазі-, лже-, нео-.
а)	три;
б)	два;
в)	одне;
г)	п’ять;	
д)	чотири.

20.	 Знайдіть	правильний	варіант:
а)	Перу уклала угоду з Норвегією;
б)	Перу уклало угоду з Норвегією;
в)	Перу уклав би угоду з Норвегією;
г)	Перу уклали угоду з Норвегією;
д)	Перу уклали б угоду з Норвегією.

21.	 У	силабо-тонічному	віршуванні	є	таке	поняття,	яке	
асоціюється	з	означенням	зайвий:
а)	ямб;
б)	дольник;
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в)	катрен;
г)	терцет;
д)	пірихій.

22.	 Хто	є	автором	романсів,	що	стали	майже	народни-
ми,	«Ні,	мамо,	не	можна	нелюба	любить»	та	«Очи	
черные»?
а)	Є.	Гребінка;
б)	Т.	Шевченко;
в)	І.	Франко;
г)	М.	Шашкевич;
д)	П.	Куліш.

23.	 Яка	із	цих	пісень	є	не	літературного	походження,	а	
народною:
а)	«Дивлюсь	я	на	небо...»;
б)	«Нащо	мені	чорні	брови»;
в)	«Ніч	яка	місячна»;
г)	«Стоїть	гора	високая»;
д)	«Чом	ти	не	прийшов».

24.	 Яке	з	наведених	складних	речень	є	складнопідряд-
ним	означальним?
а)	Катруся зупинилася на місці, де вчора збирала 

яблука;
б)	Де воля родиться, там загиба невіра;
в)	Не плач і не ходи туди вечорами, де стежки тер-

нами втикані;
г)	Де колись був перелаз через старий тин, тепер 

там стояли нові ворота;
д)	Там, де буяє творчість духа.

25.	 Перед	вами	імена	міфічних	персонажів:	Аннібал, Ав-
гій, Гордій, Еол, Тантал.	Із	якими	з	поданих	нижче	
слів	 поєднуються	 ці	 імена	 відповідно,	 утворюючи	
таким	чином	крилаті	вислови?
а)	стайні, клятва, муки, вузол, арфа;
б)	вузол, арфа, клятва, муки, стайні;
в)	арфа, муки, стайні, клятва, вузол;
г)	клятва, стайні, вузол, арфа, муки;
д)	муки, вузол, арфа, стайні, клятва.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів

26.	 Прочитайте	 загадку,	 яку	 зашифровано	 в	 ребусі,	 і	
знайдіть	правильну	відгадку.

а)	грак;	
б)	комбайн;	
в)	ручка;	
г)	лопата;	
д)	дятел.

27.	 На	основі	якого	з	текстів	М.	Лисенко	створив	оперу:
а)	М.	Гоголь	«Тарас	Бульба»;
б)	М.	Старицький	«За	двома	зайцями»;
в)	І.	Котляревський	«Енеїда»;
г)	Т.	Шевченко	«Катерина»;
д)	І.	Франко	«Мойсей».

28.	 У	рядках	українського	неокласика	Миколи	Зерова	
... Злочинниця грізна,
що з нею в світ прийшли облуда і війна,
ти мудра, ти ясна, ти лагідна...

йдеться	про:
а)	Афіну	Палладу;
б)	Олену	Троянську;
в)	Афродиту	Кіпріду;
г)	Йокасту	Фіванську;
д)	Артеміду	Ефеську.	
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29.	 У	якій	із	цих	європейських	мов	слово	море	має	не	
індоєвропейський	корінь?
а)	литовській;
б)	хорватській;
в)	англійській;
г)	грецькій;
д)	італійській.

30.	 Хто	з	перелічених	нижче	письменників	є	«зайвим»?
а)	Іван	Скляренко;
б)	Іван	Ле;
в)	Володимир	Малик;
г)	Натан	Рибак;
д)	Олесь	Бердник.

Запрошуємо	взяти	участь	у	Всеукраїнській	

природознавчій	грі	"Геліантус",	що	відбудеться		

30	листопада	2011	року.	Реєстрація	учасників		

з	5	квітня	до	15	жовтня.	Докладніше	на	сайті		

http://helianthus.com.ua/


