10-11 класи

2012 рік

1. Продовжіть ряд слів-синонімів: ґава – ворона, ґалаґан – півень, ґерґель – ...:
а) індик;
б) голуб;
в) гусак;
г) качка;
д) горобець.
2. Який із поданих іменників належить до неістот?
а) сомельє;
б) русалка;
в) валет;
г) юрба;
д) мрець.
3. Іменник бунчужний (високий військовий чин в Україні в ХVІ–ХVІІІ ст.)
походить від слова бунчук. Як первісно звучала твірна основа слова
бунчужний?
а) бунчук;
б) бунчуг;
в) бунчух;
г) бунчуж;
д) бунчуґ.
4. Цей твір часто порівнюють зі «Слугою двох панів» К. Ґольдоні й «Витівками
Скапена» Ж.-Б. Мольєра, і сьогодні він веселить українського глядача на
екрані та сцені. Ідеться про:
а) «Мину Мазайла» М. Куліша;
б) «За двома зайцями» М. Старицького;
в) «Москаля-чарівника» І. Котляревського;
г) «Мартина Борулю» І. Карпенка-Карого;
д) «Шельменка-денщика» Г. Квітки-Основ’яненка.

5. Знайдіть рядок, у якому правильно вжито форму російського прізвища Зрєлих.
а) Петра Зрєлого;
б) Петром Зрєлим;
в) Петра Зрєлих;
г) Петру Зрєлому;
д) на Петрові Зрєлом.
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6. У своєму автобіографічному творі «Третя рота» В. Сосюра писав про те, що
його рід походить від:
а) французів;
б) італійців;
в) українців;
г) німців;
д) англійців.
7. У реченні «Під Троєю … покарав греків, які образили його жерця Хриса»
пропущено слово:
а) Апполон;
б) Аполлон;
в) Аполонн;
г) Апполлон;
д) Аполонн.
8. Уривок:
Енеус ностер магнус панус
I славний троянорум князь,
Шмигляв по морю як циганус,
Ад те, о рекс! прислав нунк нас.

є зразком:
а) регіональної мови;
б) суржику;
в) макаронічної мови;
г) арго;
д) діалектної мови.
9. Наведені географічні назви, крім однієї, мають спільне значення. Яка назва
відрізняється значенням?
а) Ворскла;
б) Десна;
в) Сула;
г) Псьол;
д) Золочів.

10. Мотив спогадів, суголосність
О. Довженка з твором:

образів

єднають

а) «Інститутка» Марка Вовчка;
б) «Земля» О. Кобилянської;
в) «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха;
г) «Перехресні стежки» І. Франка;
д) «Марія» У. Самчука.
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«Зачаровану

Десну»

11. Якої професії не існує?
а) праля;
б) кравчиха;
в) швачка;
г) рахівниця;
д) білетерша.
12. Що не може бути оксамитовим?
а) сезон;
б) тканина;
в) кава;
г) колір;
д) шкіра.
13. Силу відтворення людських страждань у творах цього письменника
І. Франко назвав «виверженням вулкану». Кого з указаних нижче авторів
стосується ця характеристика?
а) І. Котляревського;
б) П. Куліша;
в) І. Нечуя-Левицького;
г) І. Карпенка-Карого;
д) В. Стефаника.
14. Знайдіть слово, семантичні властивості якого відрізняють його від інших.
а) обставина;
б) додаток;
в) іменник;
г) означення;
д) прикметник.
15. Увесь творчий доробок Г. Сковороди просякнутий філософськими
постулатами, до яких належить і такий:
а) Я зробив усе, що міг, хто може, хай зробить краще.
б) Те дерево не плодоносить восени, яке не розквітло навесні.
в) Дякувати Богові, що зробив потрібне легким, а важке непотрібним.
г) Хто хоче з’їсти зерно горіха, той розбиває горіх.
д) Нічого не слід робити, не доклавши розуму.
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16. В одному з наведених нижче речень підкреслене слово пишеться не так, як у
решті. Знайдіть це речення.
а) Скрипка би не грала, як/би не той смичок (нар. пісня);
б) Люди чогось не так швидко ростуть, як/би їм хотілося
(М. Стельмах);
в) Як/би ви знали, паничі, де люди плачуть живучі (Т. Шевченко);
г) Я охоче помер би, як/би не музика (Ю. Андрухович);
д) Як/би не Маруся, я би не женився, запалила душу, женитися
мушу (нар. пісня).
17. Відкриття першої школи в Україні відбулося:
а) у Х столітті;
б) у ХІІ столітті ;
в) у ХVI столітті;
г) у ХVIІІ столітті;
д) у ХIХ столітті.
18. В якому зі слів немає префікса?
а) притулок;
б) прибуття;
в) присудок;
г) приярок;
д) пригірок.
19. Знайдіть речення, у якому виділений фрагмент є іншою синтаксичною
конструкцією, ніж у решті.
а) Я, полководець миру, сонце несу у жмені (Д. Павличко).
б) Зупини її, мить високу, для моїх молитовних долонь (В. Стус).
в) А він, орел, шумить, клекоче, мов людям розказати хоче про
поєдинок у яру (Т. Шевченко).
г) Уклін тобі, опалене каміння священних севастопольських руїн
(М. Нагнибіда).
д) Із тебе, першої моєї вулиці, почав я відкривати цілий світ
(В. Тарасенко).
20. Серед запропонованих речень знайдіть односкладне.
а) Купив уранці два тюльпани, один віддав тобі.
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б) Жорстка кирея кольору нічного.
в) Співаче, друже мій і брате!
г) На горі – церква.
д) Відчувати прохолоду ночі кожному приємно.
21. Доповніть пару: календула – нагідки, аквілегія – орлики, віола – …
а) невістолька;
б) королиця;
в) братки;
г) німфея;
д) жовтушки.
22. Прочитайте уривок речення й знайдіть правильне продовження.
«За книгою рекордів Гіннеса, опублікованою 1955 року, найшвидшим
видом меблів визнаний диван, створений Еддом Чайна з Великої
Британії, який водій Маарек Турковськи розігнав до…»
а) сто сорок восьми цілих одної десятої кілометрів за годину;
б) сто сорока вісьма цілих однієї десятої кілометра за годину;
в) ста сорока вісьмох цілих одної десятої кілометра за годину;
г) сто сорок вісім цілих і одна десята кілометрів за годину;
д) ста сорока восьми цілих і однієї десятої кілометрів за годину.
23. Прочитайте вірш.
Стоять пліч-о-пліч юнаки:
Могутній, громовий воїтель,
А поряд мужності носитель,
А з ним – суворий повіки.
А біля нього милість Божа
І царськая персона гожа.
До нас дістались з різних країв:
Один з варягами прийшов,
А двоє з Греції прибули,
Ще про одного в Римі чули,
З землі Ізраїлю п’ятий йшов.
У якому рядку названо імена цих п’ятьох юнаків?
а) Григорій, Вадим, Опанас, Микола, Тарас;
б) Федір, Валерій, Анатолій, Юрій, Михайло;
в) Гнат, Олександр, Павло, Степан, Ярослав;
г) Ігор, Андрій, Северин, Іван, Василь;
д) Дем’ян, Максим, Петро, Віталій, Мартин.
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24. Яка з цих мов є «зайвою»?
а) португальська;
б) естонська;
в) грецька;
г) українська;
д) англійська.
25. Серед зашифрованих назв міст знайдіть українське.

а)

б)

в)

г)

д)

26. Поему Л. Костенко «Сніг у Флоренції» присвячено творчій долі:
а) Донателло;
б) Рафаеля;
в) Леонардо;
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г) Рустичі;
д) Тіціана.
27. Яка із запропонованих частин слів не позначає числового поняття?
а) дека-;
б) мілі-;
в) ди-;
г) ксило-;
д) кіло-.
28. Правильне закінчення мають усі іменники в рядку:
а) хабаром, вівчаром, товаришом, мишою;
б) хабаром, вівчаром, товаришом, мишею;
в) хабаром, вівчарем, товаришем, мишею;
г) хабаром, вівчаром, товаришем, мишею;
д) хабарем, вівчарем, товаришем, мишею;
29. Яке з цих запозичених слів походить від власної назви?
а) акробат;
б) кондитер;
в) хуліган;
г) клоун;
д) астронавт.
30. Оригінальна версія походження імені завойовника Атілли представлена в
романі:
а) Ю. Мушкетика «Яса»;
б) О. Бердника «Чаша Амріти»;
в) І. Білика «Меч Арея»;
г) З. Тулуб «Людолови»;
д) П. Загребельного «Диво».

Запрошујмо учнів 7-11 класів взяти участь у
Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус», яка
відбудеться 20 листопада 2012 року.
http://helianthus.com.ua
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