
З А В Д А Н Н Я
Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник»

10–12 класи



Завдання, що оцінюються в 1 бал

1. Яке з наведених далі слів зайве?
1) говорить; 2) розмовляє; 3) регоче; 4) базікає; 
5) мимрить; 6) гомонить.
а) 3;    в) 5;
б) 4;    г) 6.

2. У якому рядку немає логічної помилки? Зна-
йдіть правильний варіант.
а) травматичне ушкодження;
б) легальний закон;
в) дитячий лікар;
г) захисний імунітет.

3. Що не може бути виборчим?
а) кампанія;   в) голос;
б) бюлетень;   г) посада.

4. Значення слів біографія, нюанс, фіаско, мемуари, 
дефект указано в рядку:
а) «спогади», «недолік», «відтінок», «життє-

пис», «поразка»;  
б) «життєпис», «відтінок», «поразка», «спога-

ди», «недолік»; 
в) «життєпис», «поразка», «недолік», «спога-

ди», «відтінок»;
г) «відтінок», «недолік», «спогади», «життє-

пис», «поразка».

5. До картопляних страв в українській кухні нале-
жать:
а) кльоцки, товченики, деруни;
б) паляниця, буханець, бритванка;
в) куліш, шишки, мандрики; 
г) паска, шинка, кутя.
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6. Що означає  слово банітувати в реченні: «Дядь-
ко підбіг до мене і почав банітувати».
а) «бити»;    в) «знущатися»; 
б) «лаяти»;    г) «катувати».

7. Хлопець Микола написав речення так: «Над пе-
люстками троянди дзищала бжілка». А як на-
писати це речення, щоб було правильно?
а) Над пелюстками троянди дзижщала пчілка.
б) Над пелюстками троянди джижчала бджілка. 
в) Над пелюстками троянди дзижчала бджілка. 
г) Над пелюстками троянди дзизчала бжілка.

8. На уроці вчитель дав Михайлові завдання роз-
ділити слова для переносу. Яке слово хлопчик 
розділив неправильно?
а) дзві-нок;    в) гу-дзик; 
б) кинд-жал;    г) від-жени. 

9. Напередодні Нового року по телебаченню була 
реклама, яка розпочиналася фразою: «Скільки б 
ми не святкували Новий рік, все одно він за-
лишається самим очікуваним і самим великим 
святом». А як правильно сказати?
а) Скільки б ми не святкували Новий рік, все 

одно він залишається найочікуванішим і 
найбільшим святом.

б) Скільки б ми не святкували Новий рік, все 
одно він залишається найбільш очікуванішим 
і найбільш великим святом.

в) Скільки б ми не святкували Новий рік, все 
одно він залишається найбільш очікуваним і 
самим найбільшим святом.

г) Скільки б ми не святкували Новий рік, все 
одно він залишається самим найочікуванішим 
і найбільшим святом.  



10. У всіх поданих нижче словах подвійний наго-
лос, крім одного. Знайдіть це слово.
а) загадка;    в) мабуть; 
б) випадок;    г) надвоє. 

11. Яке зі слів не є синонімом слова паломник:
а) прочанин;   в) богомолець; 
б) пілігрим;   г) пастир.

12. Однаково звучать слова в парі:                                
а) бомонд – бомонт;        
б) гніт – ґніт;
в) мимохідь – мимохіть;  
г) кленок – клинок.

13.  Американці кажуть: «Дощ іде вилами», ан-
глійці кажуть: «Дощ падає котами і собаками». 
А як скажуть українці?
а) З великої хмари малий дощ. 
б) Дощ ллє як із відра. 
в) Як вересніє, то i дощик сіє. 
г) Багато грому – мало дощу.

14. Який із фразеологізмів є зайвим?
а) дамоклів меч;  в) сіль землі; 
б) танталові муки; г) авгієві стайні.

15. Яке слово тюркського походження?
а) барабан;   в) цимбали; 
б) мадригал;   г) вальс.
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Завдання, що оцінюються в 3 бали

16. Серед найпоширеніших форм вишивання не ви-
користовується робота:
а) низзю;
б) гладдю;
в) квадратиком; 
г) хрестиком.

17. До звичаїв колективної допомоги в українській 
громаді ХVII–XIX століть не належить:
а) толока;
б) наймитування;
в) супряга; 
г) відробітки.

18. Яке слово сполучається з прикметником гармо-
нічний?
а) голос;
б) стосунки;
в) пропорції; 
г) структура.

19. Як перекладається українською мовою росій-
ська сполука купить в рассрочку? 
а) купити в розстрочку;
б) купити на виплат;
в) купити в роздріб;
г) купити в кредит.

20. Жанр цієї п’єси її автор визначив як «малоро-
сійська опера». Назвіть цей твір. 
а) «Енеїда»;
б) «Мина Мазайло»;
в) «Сто тисяч»;
г) «Наталка-Полтавка».



21. Від чого мали захищати людину укр. парасоль-
ка, рос. зонт, польськ. zontek, нім. sonnenschirm, 
фр. рarasol, англ. sunshade?
а) сніг;    в) дощ;
б) сонце;    г) град.

22. Умираючи, батько Т. Шевченка розпорядився 
своїм скромним майном та господарством. Григо-
рій Шевченко сказав: «Синові Тарасові з мого ха-
зяйства нічого не треба...» Як він це пояснив?
а) «Сам заробить собі статок».
б) «Все одно у москалі заберуть».
в) «З нього вийде або щось дуже добре, або вели-

ке ледащо».
г) «Не панська справа ягнята пасти».

23. Як називається справжнє ім’я автора твору, 
який підписує власні твори псевдонімом?
а) криптонім;  в) алонім;
б) автонім;   г) гетеронім.

24. У дитячому та молодіжному середовищі для роз-
ваги інколи користуються так званою тарабар-
ською мовою. Вона не зрозуміла для тих, хто  
не знає способу її «словотворення». Ось приклад 
фрази цією мовою: «Лаяфа лацьофалагофа ла-
нефа лазнавфа». Перекладіть цією мовою фра-
зу доброго ранку.
а) лафадоблафаролафаго лафаранлафаку; 
б) доблафаролафаголафа ранлафакулафа; 
в) ладобфаларофалагофа ларанфалакуфа; 
г) ладоброгофа ларанкуфа.

25. Який із цих псевдонімів утворено не так, як інші?
а) Панас Мирний;  в) Іван Багряний;
б) Остап Вишня;  г) Микола Хвильовий.
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Завдання, що оцінюються в 5 балів

26. Хто написав твір, назву якого тут зашифровано?

а) Марко Вовчок;
б) Панас Мирний;
в) П. Куліш; 
г) М. Коцюбинський.

27. Пам’ятаємо, що слов’янський Новий рік припа-
дав на початок березня. Сьогодні він є найближ-
чим до:
а) Благовіщення;
б) Волочильного Понеділка;
в) Великодня; 
г) Рахманного великодня.

28. Повна форма імені головного героя роману 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» в перекладі 
з давньогрецької означає:
а) «шляхетнонароджений»;
б) «переможець»;
в) «богоданий»;
г) «світлоносець».

29. Виберіть із власних назв 1) Владислав; 2) Іван; 
3) Богдан; 4) Станіслав пару, що виникла у 
ХХ столітті:
а) 1, 3;    в) 2, 3;
б) 2, 4;    г) 1, 4.



30. Хто з цих дівчат «чужинка»?
а) Орися; 
б) Христина; 
в) Оксана;
г) Галина.


