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Завдання, що оцінюються в 1 бал
1.	 Як правильно сказати?

а) цей випадок є виключенням; 
б) цей випадок являється виключенням; 
в) цей випадок є вийнятком;  
г) цей випадок є винятком;
д) цей випадок являється винятком.

2. У всіх словах, крім одного, пишеться та сама літера. 
Що це за слово?
а) ж...рі; 
б) парф...мерія; 
в) п...пітр;  
г) брош...ра;
д) параш...т.

3. Яке зі слів не є синонімом до слова ґражда? 
а) садиба;
б) оселя;
в) ґанок;
г) обійстя;
д) двір.

4. Неправильним є словосполучення 
а) вільна людина;   
б) вільний час;         
в) вільна вакансія; 
г) вільний вибір; 
д) вільна кімната.

5. Про яку плеяду українських митців кажуть, що про-
йшли шлях від «дітей війни» до «лицарів відродження»?
а) про поетів-неокласиків;
б) про поетів празької школи;
в) про Нью-Йоркську школу поетів;
г) про шістдесятників;
д) про постмодерністів.

6. На творчій зустрічі з яким французьким екзистенціа-
лістом читали свої вірші поети-шістдесятники Л. Кос-
тенко та І. Драч?
а) з А. Камю;
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б) з Ж.-П. Сартром;
в) з Леві Стросом;
г) з Р. Бартом;
д) з Ю. Лотманом.

7. Назви міст бувають пов’язані з історичними подіями, 
іншими географічними об’єктами, великими людьми 
тощо. Визначте спільне в походженні наведених назв 
і продовжіть цей ряд: Калькутта, Сан-Франциско, ... 
а) Київ;
б) Суми;
в) Тернопіль;
г) Донецьк;
д) Вінниця.

8. Чим займається таксидерміст?
а) водить таксі; 
б) виготовляє шкіряні вироби; 
в) робить опудала тварин і птахів;  
г) розводить такс;
д) виготовляє токсичні речовини.

9. Серед перелічених слів знайдіть одне зайве.
а) бровар; 
б) дудар; 
в) голкар;  
г) каламар;
д) стрічкар.

10. Знайдіть помилку в написанні слів
а) квітка-нарцис; 
б) буркун-зілля; 
в) рута-м’ята;  
г) полин-трава;
д) льон-кучерявець.

11. В одному зі словосполучень є помилка
а) поема «Енеїда»; 
б) газета «Вечірній Київ»; 
в) повість «Тіні забутих предків»;  
г) драма «Бояриня»;
д) книга «Біблія».
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12. Подивіться на список слів: фе...єрверк, конферансь...є, 
фо...є, порть...єра, конве...єр. У скількох із них пропу-
щено літеру й?
а) в одному; 
б) у двох;  
в) у трьох;
г) у чотирьох;
д) у п’ятьох.

13.	 Історично склалося так, що деякі імена і поняття не-
розривно пов’язані між собою. Ось п’ять відомих імен: 
Піфагор, Менделєєв, Бертоле, Архімед, Нобель. 

Із якими з поданих нижче понять поєднуються ці 
імена відповідно?  
а) таблиця, премія, теорема, сіль, закон; 
б) закон, сіль, таблиця, премія, теорема; 
в) теорема, таблиця, сіль, закон, премія;  
г) премія, теорема, закон, таблиця, сіль;
д) сіль, закон, премія, теорема, таблиця.

14. Українським відповідником до російської сполуки 
найти выход из положения є:
а) дійти згоди; 
б) знайти вихід із положення;
в) зробити нашвидкуруч;
г) дати собі раду;
д) знайти вихід зі становища. 

15. У якому з речень виділене слово має власне числове 
значення?
а) Один я на світі без роду, доля – стеблина-билина на 

чужому полі (Т. Шевченко).
б) І він один на всім світі, один мене любить (Т. Шев-

ченко).
в) Воля одна в нас, одна в нас мета (М. Рильський).
г) А у вдови один син, та й той якраз під аршин (Т. Шев-

ченко). 
д) Було колись в одній країні: сумний поет в сумній 

хатині рядами думи шикував (Леся Українка).
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Завдання, що оцінюються в 3 бали
16. У народі кажуть: «Противна, як старцеві …», «На … 

вчений», «Пук — … з рук; дим густий, борщ пустий». 
Пропущене слово — основна назва так званої «кунної» 
системи грошей. Яка це назва?
а) гривня; 
б) ногата;
в) куна;
г) вевериця;
д) резана.

17. «Багатолітній герменевтичний діалог між поетом і по-
езією Рільке» знайшов своє відображення в перекладах  
«Сонети до Орфея» та «Дуїнські елегії». Про кого йдеться?
а) В. Стус;
б) І. Драч;
в) М. Вінграновський;
г) І. Світличний;
д) Д. Павличко.

18. Не є слов’янськими мовами 
а) хорватська та словенська;
б) сербська та македонська;
в) румунська та молдовська;
г) болгарська та польська;
д) чеська та словацька.

19.	 Є поєднання слів: 1) навколо хати; 2) буду хвилюва-
тися; 3) дуже нервуватися; 4) нехай співає; 5) увесь 
світ. Серед них словосполученнями є:
а) перше й п’яте;  
б) друге й четверте;
в) перше та третє;
г) третє та п’яте;
д) друге та третє.

20. Яка цитата з власного вірша викарбувана на могилі 
В. Симоненка:
а) «Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину» («Лебеді 
материнства»);
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б) «Над тобою тріпочуть крилами
Тихі-тихі спокійні сни...» («Кирпатий барометр»);

в) «Не докорю ніколи і нікому,
Хіба на себе інколи позяюсь» («Не докорю...»);

г) «Упаду я зорею,
мій вічний народе,
на трагічний і довгий
Чумацький твій шлях» («Стільки в тебе ночей...»);

д) «Я воскрес, щоб із вами жити
Під шаленством весняних злив» («Тиша і грім»).

21. Яку літературну премію за життя отримав Василь Стус?
а) Нобелівську;
б) імені Т. Шевченка;
в) імені Лесі Українки;
г) «Amnesty Internetional»;
д) «Поет світу» імені Франческо Петрарки.

22.	 Яка «рівність» є неправильною?
а) перст – палець = ланіти – щоки;
б) прогресивний – реакційний = оптимістичний – 

песимістичний;
в) повага – пошана = бути – являтися;
г) бартер – обмін = фіксація – закріплення;
д) когут – півень = чічка – квітка.

23. У яких реченнях правильно розставлено розділові знаки? 
1) Хай наше слово не вмира і наша правда хай живе!;
2) Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій;
3) Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть;
4) Кожен, кому доводилось зробити добро, повинен, 

мені здається, переживати радість якусь особливу;
5) Як я бідна тут горюю, прийди подивися.

а) у першому та третьому;
б) у третьому та четвертому;
в) у другому, третьому та п’ятому;
г) у першому та другому;
д) у всіх, крім п’ятого.

24. Уперше слово гривня згадується у 882 р., коли князь 
Олег «встановив варягам данину давати від Новгоро-
да 300 гривень на рік заради миру» [Літопис руський / 
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Ред. кол. О. Т. Гончар та ін. – К.: Дніпро, 1989. — 
С. 13.]. Можна припустити, що в цьому контексті слово 
вживалось у значенні: 
а) шийна прикраса;  б) грошова одиниця;
в) хутро куниці;  г) шкіра бика; 
д) злиток срібла. 

25. Одна з поетичних збірок С. Жадана має назву
а) «Переваги комуністичного режиму»;
б) «Переваги тоталітарного режиму»;
в) «Переваги окупаційного режиму»;
г) «Переваги капіталістичного режиму»;
д) «Переваги соціалістичного режиму».

Завдання, що оцінюються в 5 балів
26. Прочитайте загадку, яку зашифровано в ребусі, і зна-

йдіть відгадку.

а) м’яч;    б) дзиґа;
в) клубок;   г) картопля;
д) віник.

27. Прочитайте уважно фрагменти фрази, який із них 
можна використати в рекламі?
а) Бюджет сучасного кіноблокбастера сягає двохсот-
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трьохсот мільйонів доларів, левова доля яких іде 
на промоцію стрічки…;    

б) Бюджет сучасного кіноблокбастера складає двісті-
триста мільйонів доларів, левова частка яких іде 
на промоцію стрічки…;      

в) Бюджет сучасного кіноблокбастеру сягає двісті-
триста мільйонів доларів, левова частина яких іде 
на промоцію стрічки…;    

г) Бюджет сучасного кіноблокбастера сягає двохсот-
трьохсот мільйонів доларів, левова частка яких іде 
на промоцію стрічки…;    

д) Бюджет сучасного кіноблокбастеру сягає двісті-
триста мільйонів доларів, левова доля яких іде на 
промоцію стрічки… .

28. До індоєвропейської мовної сім’ї належить мова
а) угорська;   б) албанська;
в) естонська;   г) фінська;
д) турецька.

29. Хто зі згаданих нижче майстрів сонета є автором блис-
кучої «інструкції» з написання творів цього жанру?
а) І. Франко;   б) М. Зеров;
в) М. Драй-Хмара;  г) М. Рильський;
д) Є. Маланюк.

30. В основі сюжету драматичної поеми Ліни Костенко «По-
вість про братів неазовських» лежить літописна стаття з 
а) Київського літопису;
б) Львівського літопису;
в) Літопису Самовидця;
г) Літопису Самійла Величка;
д) Літопису Григорія Грабянки.

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/


