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1. У якій парі відношення між словами не таке, 
як у решти?
а) капля – крапля;
б) лицар – рицар;
в) буран – бурун;
г) іржа – ржа;
д) жираф – жирафа.

2. У Давньому Єгипті одне з міст було розташо-
ване просто серед пустелі. Незважаючи на це, 
місто процвітало. Пізніше його назва через ла-
тину потрапила в усі європейські мови, у тому 
числі й в українську, і перейшла в розряд за-
гальних назв. Як називалося це місто?
а) Мемфіс;
б) Фіви;
в) Аваріс;
г) Оазія;
д) Луксор.

3. Сім’я Кайдашів сварилася через дерево, на 



4. Серед поданих нижче сполук знайдіть ту, 
яка містить числівник.
а) п’ятірка з математики;
б) у наступній чверті;
в) парні предмети;
г) мала квартира;
д) дванадцятеро ножиць.

5. Знайдіть значення слова кав’яр серед пода-
них нижче. 

якому визрівають
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а) ‘людина, яка варить каву’;
б) ‘ковбаса’;
в) ‘солона ікра з риби’;
г) ‘сорт сиру’;
д) ‘завсідник кав’ярні’.

6. «Така її доля... О Боже мій милий!» – цей
монолог-молитва, який став народною піснею-
романсом, насправді є ліричним відступом з ба-
лади 
Т. Г. Шевченка
а) «Утоплена»;
б) «Причинна»;
в) «Тополя»;
г) «Лілея»;
д) «Русалка».

7. Український письменник Михайло Стариць-
кий і український композитор Микола Лисенко
були
а) свояками;
б) суперниками;
в) кумами;
г) братами;
д) сватами.

8. Яка сполука не є близькою до фразеологіз-
му перехоплює дух?



а) серце завмирає;
б) облитися холодним потом;
в) мороз іде поза шкірою;
г) обсипає жаром;
д) ганяти вітер по світу.

9. У якому реченні допущено помилку в поєд-
нанні підмета з присудком?
а) Більшість депутатів проголосувала за впровад-
ження закону.
б) Більшість виборців не змогла потрапити на діль-
ниці.
в) Більшість студентів, аспірантів, викладачів прий-
шла на зустріч.
г) Більшість шахтарів не підтримала профспілкових 
лідерів.
д) Більшість учнів успішно склала екзамен.

10. Однаково утворені всі слова, окрім
а) хвостик;
б) мостик;
в) носик;
г) зонтик;
д) столик.

11. У якому словосполученні є порушення су-
часної літературної норми?



а) набувати досвіду;
б) набувати вигляду;
в) набувати репутації;
г) набувати слави;
д) набути ваги.

12. Знайдіть слово, що є зразком тавтології.
а) металобрухт;
б) металографія;
в) металотермія;
г) металофон;
д) металооптика.

13. Правильним є слово
а) конкурентноздатність;
б) конкурентоздібність;
в) конкурентоспроможність;
г) конкурентноздібність;
д) конкурентноспроможність.

14. У яких з нижченазваних народних творів 
найяскравіше відображено тему визвольної 
боротьби українського народу?
а) козацькі пісні;
б) казки;
в) рекрутські пісні;
г) думи;
д) балади.



15. Яка з поданих пар іменників є родовою па-
рою?
а) жнивар – жниварка;
б) штукатур – штукатурка;
в) стюард – стюардеса;
г) митник – митниця;
д) сторож – сторожка.

 
16. «Зайвою» за лексичним значенням є назва
а) стирок;
б) наобразник;
в) кілковий;
г) утиральник;
д) ситняк.

17. Знайдіть слово, у якому не виділяється пост-
фікс.
а) слухатися;
б) який-небудь;
в) слухай-но;
г) бізнесвумен;
д) усе-таки.

18. У В. Підмогильного є твір «Історія пані Їв-
ги». Якою є повна форма імені Ївга?

   10-11 клас (3 бали)



а) Інга;        б) Євгенія;            в) Єва; 
г) Інна;        д) Єфросинія.

19. Що означає слово понеділкувати?
а) ‘тяжко працювати’; 
б)  ‘похмелятися’;
в) ‘поститися’; 
г) ‘ставати в найми’; 
д) ‘відпочивати в неділю’.

20. Прочитайте афоризми відомих українських 
митців.
1) Лиш боротись значить жить;
2) Мене любов ненависті навчила;.
3) Не за обличчя судіть, а за серце;
4) Все гине – слава не поляже;
5) Молодість щаслива тим, що в неї є майбутнє.
Зайдіть рядок, у якому подано зображення ав-
торів цих афоризмів у порядку цитування.
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21. Іван Франко – український письменник, по-
ет, автор творів для дітей, публіцист, перекла-
дач, учений, громадський і політичний діяч. 
Доктор філософії, дійсний член НТШ, почесний 
доктор Харківського університету. Іван Фран-
ко добре володів 14 іноземними мовами, ство-
рив понад 6 тисяч художніх і наукових праць. 
За які здобутки Національна спілка письмен-
ників України присуджує премію імені Івана 
Франка?
а) за переклад і популяризацію за кордоном творів 
української літератури;
б) за найкращі прозові твори;
в) за найкращі твори для дітей і юнацтва;
г) за переклад і популяризацію в Україні іноземних 
творів для дітей;
д) за найкращі поетичні твори.

22. Подумайте над значенням наведених слів. 
Знайдіть «зайве».
а) Парадиз;
б) Едем;
в) Єлисейські поля;
г) Тартар;
д) Аркадія.

23. У якому рядку у відповідній послідовності



наведено «переклад» термінів оксиморон, епі-
тет, алегорія, синекдоха?
а) співвіднесення, прикладене, інакомовлення, до-
тепно-безглузде;
б) дотепно-безглузде, прикладене, інакомовлення, 
співвіднесення;
в) прикладене, дотепно-безглузде, співвіднесення, 
інакомовлення;
г) інакомовлення, дотепно-безглузде, 
співвіднесення, прикладене;
д) дотепно-безглузде, співвіднесення, прикладене, 
інакомовлення.

24. Читаючи Яра Славутича, натрапляємо на 
такі рядки: «Козацьке сонце! Освітляй дорогу / 
Тому, хто ворога змарнує вдар». Про що чи про 
кого йдеться в поезії?
а) сонце;
б) місяць;
в) гетьмана;
г) булаву;
д) шаблю.

25. РЕБУС. Хто з перелічених українських мит-
ців не причетний до першого перекладу Свя-
того Письма українською мовою?
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26. Кого І. Огієнко, український мовознавець, 
лексикограф, політичний, громадський і цер-
ковний діяч, називав «батьком нового право-
пису»?
а) О. Павловського;
б) П. Куліша;
в) Є. Желехівського;
г) М. Максимовича;
д) М. Смотрицького.

27. Ключовими словами повної назви тексту є 
«Договори і Постановлення Прав і вольностей 
Війська Запорозького…» За місцем прийняття
його іноді називають Бендерським. У якому ряд-
ку наведено найпоширенішу назву цього текс-
ту?
а) Лист запорожців турецькому султанові;
б) Гадяцький договір;



в) Конституція Пилипа Орлика;
г) Літопис Самовидця;
д) Березневі статті Богдана Хмельницького.

28. В усіх рядках, крім одного, наведено слова
з одної лексико-семантичної групи. Який ря-
док «зайвий»?
а)  біль, надія, клинок, сонце;
б) приклад, білизна, сім’я, мука;
в) гіпербола, гармонія, пастушок, конституція;
г) земля, метелик, голова, хліб;
д) діти, мов, варта, поле.
      
29. Князь Київський Володимир Великий при 
хрещенні 988 року взяв собі ім’я, що в пере-
кладі з давньогрецької мови означає ‘цар, цар-
ственний’. Яке ім’я він обрав?
а) Костянтин;    б) Іван;   в) Василь;    г) Георгій;
д) Олександр.

30. Усі перелічені нижче козаки свого часу по-
сідали різні керівні посади в Запорізькому вій-
ську, і лише один з них має у своєму «резюме» 
ще й «посаду» монарха.
а) Петро Сагайдачний;    б) Іван Підкова;
в) Северин Наливайко;   г) Петро Калнишевський;
д) Павло Полуботок. 
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