-2016
9
9 клас
клас (1
(1 бал)
бал)
1. Це місто має форму множини.

А

В

Б

Г

Д

2. Це можна спричинити, але не можна викликати.
а) овації;
б) хворобу;
в) радість;
г) захват;
д) сміх.

3. Прочитайте українські прислів’я.
Сидить ... під кручею, ловить раки онучею.
Якби ... гроші, був би і він хороший.
На бідного ... всі шишки летять.
Який ..., така й слава.
Без нашого ... вода не освятиться.
На місці крапок мають стояти хлопчачі імена. У якому рядку подано імена хлопців відповідно?
а) Хома, Сава, Семен, Гриць, Макар;
б) Гриць, Макар, Сава, Хома, Семен;
в) Сава, Семен, Гриць, Макар, Хома;
г) Семен, Хома, Макар, Сава, Гриць;
д) Макар, Гриць, Хома, Семен, Сава.
4. До світил українського професійного театру належать Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський
та Панас Саксаганський. Однак це все не справжні імена, а псевдоніми. Справжнє прізвище Івана
Карпенка-Карого – Тобілевич. Яке ж справжнє прізвище Садовського та Саксаганського?
а) Тобілевич;
б) Курбас;
в) Кандиба;
г) Драгоманов;
д) Маркович.
5. Фразеологізм зав’язати голову є синонімом до
а) сидіти на покуті;
б) готувати рушники;
в) стати під вінець;
г) дати відкоша;
д) сушити голову.

6. У латинській мові на позначення людини, яка
не спроможна чітко, логічно, зв’язно висловити
свої думки, уживається вислів tria verba non potest
jungere, що в перекладі означає ‘трьох слів зв’язати
не може’. Цей вислів має відповідники в англійській
та німецькій мовах (he cannot say three words (англ.);
er kann keine drei Worte reden (нім.), проте в українській мові узвичаєне інше вживання. Яке саме?
а) не вміти зв’язати слова докупи;
б) не вміти зв’язати пару слів;
в) не вміти зв’язати двох слів докупи;
г) не вміти зв’язати думки докупи;
д) не вміти зв’язати п’яти слів докупи.
7. Знайдіть іменник, що має відмінне від інших закінчення в родовому відмінку множини.
а) гроші;
б) двері;
в) сани;
г) хитрощі;
д) сіни.
8. Усі сполуки, наведені нижче, є тавтологічними.
Знайдіть словосполучення, у якому немає лексичної помилки.
а) народний референдум;
б) реальні факти;
в) чорне чорнило;
г) захисний імунітет;
д) міський мер.

9. Про кого йдеться в рядках історичної пісні?
«А я ляхів не боюся
І гадки не маю –
За собою великую
Потугу я знаю,
Іще й орду татарськую
За собой веду, –
А все тото, вражі ляхи.
На вашу біду».
а) Дмитра Вишневецького;
б) Петра Конашевича-Сагайдачного;
в) Максима Залізняка;
г) Богдана Хмельницького;
д) Петра Дорошенка.
10. Знайдіть пару спільнокореневих слів.
а) бойовий – бивень;
б) уболівальник – побільше;
в) вись – завіса;
г) замінувати – видозміна;
д) простота – простимо.
11. Перед вами зображення відомого
фразеологічного звороту.
Доберіть до нього антонім із поданих далі зображень.
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12. Серед наведених різновидів слів, що служать
для зв’язку в реченні й тексті, до сурядних належать
а) допустові;
б) порівняння;
в) розділові;
г) з’ясувальні;
д) мети.
13. Яка з назв днів тижня походить зі староєврейської мови й означає ‘вільний день, день відпочинку’?
а) понеділок;
б) середа;
в) п’ятниця;
г) субота;
д) неділя.
14. І наплива з зелених полонин
Поміж смерек мелодія флояри.
Володимир Сосюра
Різновидом якого із зображених інструментів є згадана в цитаті флояра?
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15. Лексичним нормам сучасної української мови
не відповідає сполука
а) втратити надію;
б) втратити свідомість;
в) втратити совість;
г) втратити пам’ять;
д) втратити спокій.

9 клас (3 бали)
16. «Святкування у 1898 р. 100-літнього ювілею …
спричинило помітне піднесення громадсько-культурного
життя на українських теренах Російської та Австро-Угорської імперій і, за словами сучасників, перетворилося у
справжню українську національну маніфестацію». Про
який ювілей ідеться?
а) літературної діяльності Івана Франка;
б) появи «Енеїди» Івана Котляревського;
в) виходу «Кобзаря» Тараса Шевченка;
г) написання «Байок Харківських» Григорія Сковороди;
д) появи «Літопису Самовидця».
17. У якому рядку в усіх словах може бути наголошеним лише перший склад?
а) помилка, вимога, байдуже;
б) читання, вітчим, мабуть;
в) фольга, випадок, приятель;
г) розбір, первісний, простий;
д) валовий, завжди, також.

18. Письменника Володимира Короленка вважають
російським, однак народився він у Житомирі, потім
мешкав у Полтаві, у подальшому підтримував стосунки з українською інтелігенцією. Саме з цих причин 1990 року Спілка письменників України встановила для деяких письменників премію імені Володимира Галактіоновича Короленка. Які митці можуть претендувати на цю премію?
а) письменники, які пишуть для дітей;
б) письменники, які пишуть російською мовою;
в) письменники, які пишуть драму;
г) письменники, які живуть за кордоном;
д) письменники, які народилися на Житомирщині.
19. Знаною народною піснею стали перші дванадцять рядків твору Тараса Шевченка
а) «Катерина»;
б) «Сова»;
в) «Причинна»;
г) «Наймичка»;
д) «Гамалія».
20. У західноєвропейських літературних колах ХІХ ст.
великою популярністю користувалися твори
а) Григорія Квітки;
б) Тараса Шевченка;
в) Пантелеймона Куліша;
г) Марії Вілінської;
д) Івана Котляревського.

21. Яке слово матиме в множині три різні значення,
якщо його вимовити з трьома різними наголосами?
а) староста;
б) вигода;
в) орган;
г) провід;
д) образ.
22. Як звати дівчину, якій обіцяють заграти на трембіті в найвідомішому у світі українському танго?
а) Яринка;
б) Настя;
в) Катруся;
г) Марічка;
д) Ксеня.
23. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, ...
Хто з відомих українських діячів має продовжити
запропонований ряд?
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24. Подивіться на групу слів:
масло (сажа) тираж.
Розгадавши секрет, оберіть, яке слово має стояти
в дужках у групі
козак (...) муляр.
а) кома; б) лоза; в) коза; г) зоря; д) муза.

25. Одне із зашифрованих слів відрізняється від
інших значенням. Знайдіть його.
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1, 2, 3

Д

9
9 клас
клас (5
(5 балів)
балів)
26. Справжнє ім’я цієї української письменниці
Олександра Білозерська, після одруження вона
стала Олександрою Куліш, деякі зі своїх творів вона підписувала псевдонімом А. Нечуй-Вітер. Нам
же вона більше відома під псевдонімом
а) Марко Вовчок;
б) Ганна Барвінок;
в) Олена Пчілка;
г) Леся Українка;
д) Дніпрова Чайка.

27. Прочитайте назви обрядових дійств: освячення
громичної свічки, освячення фруктів, щедрування,
колядування, освячення маку. У якому рядку назви свят, із якими пов’язані згадані обряди, наведено відповідно?
а) Стрітення; Преображення; Маланки; Різдво; Маковія;
б) Маланки; Стрітення; Преображення; Маковія; Різдво;
в) Преображення; Маланки;Стрітення; Різдво; Маковія;
г) Стрітення; Преображення; Маланки; Маковія; Різдво;
д) Преображення; Стрітення; Різдво; Маланки; Маковія.
28. Серед поданих нижче пар укажіть ту, яка підібрана за спільністю обійманих посад керівників
творчих колективів.
а) Тарас Шевченко й Марко Вовчок;
б) Пантелеймон Куліш й Іван Котляревський;
в) Тарас Шевченко й Григорій Квітка;
г) Марко Вовчок і Пантелеймон Куліш;
д) Іван Котляревський і Григорій Квітка.
29. У відомих рядках пісні на слова Андрія Малишка є невідповідність сучасним літературним нормам.
Укажіть характер цієї неточності.
Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
а) акцентуаційна;
б) лексична;
в) морфологічна;
г) синтаксична;
д) пунктуаційна.

30. «Звільна чорне вугля й собі ж набирає червоної краски, полум’я сичить і простується, робиться немов в’язка
блискучих ножів або стріл. Але дика баба вже надула
свій шкіряний живіт майже аж до стелі. Андрусь напирає
обома руками, грудьми й животом, щоб здушувати жердку вниз. Огняні ножі внизу робляться білими; вугля з
червоного робиться золотим, немов прозірчастим, немов
топиться» (Іван Франко). Роботу якого із знарядь
праці описано в наведеному уривку?
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