
ВАРІАНТ 1 

10 клас 

 Українська мова 

 

1. Написати твір–роздум на одну із тем: 

     – „Чи може бути щасливою людина, якщо нещасливі її близькі, народ, людство?” 

     – „Совість – найкращий порадник”. 

     – „Є в коханні і будні, і свята”. 

12 балів 

2. Записати речення, розставивши розділові знаки, побудувати його структурну 

схему, зробити його синтаксичний розбір, надписати над кожним словом, якою 

частиною мови воно є. 

Якби всі ті хто землю боронив та поставали сіяти й орать то врожаї з розораних могил 

змогли б півсвіту хлібом годувать. (Ганна Чубач) 

8 балів 

3. Якою частиною мови виступає слово просто у поданих реченнях? 

   1) Не було там опускання вій. Очі ясно дивляться і просто. (М.Рильський) 

   2) Просто вхідних дверей стоїть стіл простої роботи. (М.Коцюбинський) 

   3) Дома у нього просто чудеса, бо цієї весни сконструював нову телеантену. 

(О.Гончар) 

   4) Він умів не просто слухати, а викликати у співрозмовника бажання висловити своє 

наболіле. (З.Тулуб) 

4 бали 

4. Пояснити значення лінгвістичного терміна калька. Висловити власну думку 

щодо явища калькування в українському мовленні. Заповнити таблицю, вписавши 

нормативні відповідники до кальок із російської мови. 

Неправильно Правильно 

Відкрити двері до кімнати  

Відкрити очі  

Відкрита людина  

Відкрити зошит  

Відкрити пляшку  

Включити лампу  

Добре відноситися до роботи  

Залізна дорога  

Здати екзамени  

Підписка на газети  

8 балів 

5. До поданих слів-антонімів дібрати синонімічні фразеологізми, записати їх 

антонімічними парами. 

Далеко - близько; рано–пізно; перебільшувати–применшувати; красивий–некрасивий; 

веселий–сумний. 

5 балів 

Усього: 37 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 клас  

Українська література 

1. Відповісти письмово на запитання. 

      1) Хто вважається „батьком” українського театру? Назвіть його драматичні твори. 

      2) Назвіть імена жінок, які надихнули Івана Франка до написання поезії „Тричі мені 

являлася любов”. 

      3) Хто з героїв роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” мав 4 

прізвища? 

6 балів 

 

2. Доримувати подані рядки. Визначте віршовий розмір, характер рим, вид 

римування. 

Україна моя –це безмежні простори, 

Тихі  шелести трав  і високії гори. 

4 бали 

 

3. Дати пояснення літературним термінам: 

 Стиль – 

 Композиція –  

 Літературний процес – 

3 бали 

 

4. Написати твір-роздум „В мені завжди жив перш над усе українець” (за 

сторінками життя і творчості улюбленого письменника). 

12 балів 

 

Усього: 25 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 2 

10 клас 

І. Висловте та обґрунтуйте свою думку. 

   1. Омелько Кайдаш – трагічний чи комічний персонаж повісті І.С.Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я»?  

   2. Чи може служити родина Балашів із повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 

прикладом для наслідування? 

3. Чи можна вважати Чіпку Варениченка із роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» шукачем правди і справедливості?  

4. Багато читачів зауважують, що українська література ХІХ століття менш тематично та 

жанрово різнобарвна, ніж європейські й навіть російська літератури. Чи згодні ви з таким 

твердженням? Якщо так, то доведіть свою думку та поясніть причини такого явища. 

5. Якби вам запропонували вибудувати ступінчату піраміду совісті» й розташувати на ній 

героїв роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», кого б ви помістили на 

самому вершечку цієї піраміди? Чому?  

                                                                                                                                 15 б. 

ІІ. Дайте лаконічні, але арґументовані відповіді на запитання.  

  1. В якому творі Г.С.Сковороди висловлена ідея «сродної праці»?  В чому суть цієї ідеї? 

Чи актуальна вона для нашого часу і для вас особисто? 

   2. Хто такі січові стрільці? Який вид народної  творчості пов'язаний із цим поняттям? 

Які твори вам відомі? 

   3. Як звали діда й прабабу Чіпки Варениченка  за батьківською лінією? Як відгукнувся 

цей генетичний спадок у характері та в домі Чіпки? 

  4. Хто, з якого приводу й кому казав: «Соблаговоліте … дати мені повелініє о 

сокрушительном преломленії сієї троєкратно опоганівшої хворостини, яже нині у ранзі лепорта 

суть,  бо самі  созерцаєте своїми ясними, хоча і неумитими очесами, яко неумістим єсм із нею в 

чертог ваш». 

                                                                                                                                    8 б.   

ІІІ. Поясніть, що таке текст, з’ясуйте  його ознаки. Складіть самостійно невеличкий 

(5-6 речень) текст на цікаву для вас тему.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                           8 б. 

       IV.  Запишіть речення, знявши риски та розставивши розділові знаки. Побудуйте 

його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір. Виконайте комплексний 

аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотвірний розбори) підкресленого 

слова. 

              І хоча не/має нічого вічного в бутті й усе тече змінюючись у потоці часу та є 

одначе в минулому щось таке що хочеться назвати не/минущим а вічним берегти як святиню й 

заповісти майбутньому як не/тлінний знак доблесті своїх предків як дар їх нащадкам. 

                                                                                                                                         10 б.                                                                                                                                                   

      V.  З’ясуйте значення таких широковживаних нині слів:  

              Консенсус, спонсор, дилер, менеджер, моніторинг, плюралізм, толерантність, 

інвестиція, рейтинг, імідж. 

                                                                                                                                           5 б. 

      VI. Запишіть подані нижче слова правильно. Згрупуйте їх за правилами 

написання: 

               При/все/людно, по/де/куди, будь/де, само/хідний, 

сімсот/п…ятдесяти/семи/кілометровий, аби/куди, пів/ящика, пан/(є) (Є) вропейський,  над/(д) 

(Д) еснянський, (Ш) (ш) евченківське слово, (К) (к) київська (Т) (т) раса, місто (С) (с) ухий (Л) 

(л) иман, (Ф) (ф) ранкова поема, брунатно/сірий, лимонно/кислий, рука/в/руку, 

рано/по/раненьку, (П) (преображення (Г) (г) господнє. 

                                                                                                                              5 б. 

VII.  Утворіть іменники від поданих прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, 

теплий, пишний, темний. А тепер утворіть збірні  іменники від таких слів: жінки, 

офіцери, татари, картопля, дуби, варити, шити, багно, сад, мак. 

                                                                                                                                         5 б.                                  

   Всього: 55 балів 



ВАРІАНТ 3 

10 клас 

Українська мова  
Напишіть твір-міркування «Що може об’єднати нашу країну?» ( 110-120 слів).                                                    

12 б.              

1. Поясніть значення поданих слів. Як вони називаються? 4б. 

Афект - ефект; талан – талант; збірка – збірник; дружний  - дружній. 4 б.                                                                              

2. Утворіть складні слова, частиною яких є числівник.    4 б. 

90 кілограмів, 30 діб, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тон, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів.                                                     

5. Спишіть. Позначте  речення: 

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова);3б  

Б)  у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки);  3 б.                                                                                                                                                                                                                   

В) у яких допущено стилістичні, лексичні чи граматичні помилки.2б.                             

Зробіть повний синтаксичний розбір 4-го речення, накресіть його структурну схему.                                                                 

6+2=8б 

1) Мова є явищем відносно стабільним. 2) Для мовців вона  на протязі усього життя здається 

незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і 

сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть 

зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти.5) Отже 

мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6) Відповідно в мовознавстві 

розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на 

певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку  на протязі тривалого часу ( М 

Кочерган. «Вступ до мовознавства») 

 

Українська  література. 10 клас 

 

1. Напишіть твір на  тему:  «Засоби комічного у творі І.С.Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я»    ( 140-150 слів)                        12 б. 

2. Наведіть  приклади  драматичних творів, які представляють жанрову різноманітність: 

трагікомедія, соціально-психологічна драма, сатирична комедія, історична трагедія.     Назвіть 

їх авторів.                                                                                4.б 

 

3.Установіть відповідність 

Художні засоби                                  Приклади                     4 б. 

1) порівняння                              А) Чому ліси чекають мене знову, 

2)епітет                                         На щит піднявши сонце і зорю 

     3) оксиморон                              Б) Вона прийшла,заквітчана і мила, 

      4)алегорія                                     І руки лагідно до мене простягла 

                                                           В) Грає кобзар, виспівує, 

                                                                Аж лихо сміється! 

                                                            Г) Людина нібито не літає… 

                                                                А крила має, 

                                                                А крила має! 

                                                      Д)  Ця дівчина… Обличчя , як з ікон. 

                                                           А ви її збираєтесь карати?! 

   4. Зробіть ідейно-художній аналіз     поезії                               8 б. 

Ніч.Тиш. І на клавіші рука. 

Тиша митця співає стоголосо. 

Митець мелодію напружено шука, 

Черпаючи в своїм дитинстві босім. 

Уже значки з’явились на папері, 

Мов ластівки на телеграфнім дроті. 

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,  

Народжуються щирі в сьомім поті. 

Так є постійно. День летить за днем, 

Долаючи душі людської скнарість. 



Він в пошуках нових музичних тем 

Дарує молодість, поборюючи старість. 

Хай муза  буде завше  із митцем, 

Допомага йому здолати болі. 

А музика його, як серця щем, 

Завжди присутня буде в нашій долі  ( В.Зикий) 

 

ВАРІАНТ 4 

10 клас 

 

  І.  Виконайте тестові завдання. 

1. Визначте, у якому з наведених слів наголос падає не на перший, а на другий склад: 

А спина 

Б олень 

В фартух 

Г фольга 

Д подруга. 

2. В якому рядку іншомовні слова тільки чоловічого роду: 

А рагу, мадам, аташе, міс, какаду 

Б журі, шимпанзе, Чилі, кашне; 

В колібрі, поні, кенгуру, Кюсю. 

3. Який з наведених фразеологізмів не може бути в одному синонімічному ряду з іншими: 

А пекти раків 

Б зайтися рум’янцем  

В як вогнем охопило 

Г з вогню та в полум’я 

Д кров заливає обличчя 

4. Знайдіть сполучення, яке треба писати не через два дефіси, а в три слова: 

А будь/що/будь 

Б де/не/де 

В пліч/о/пліч 

Г сам/на/сам 

Д всього/на/всього. 

5. Знайдіть записане з порушенням правописних норм слово іншомовного походження: 

А комп’ютер 

Б журі 

В трельяж 

Г інтелигент 

Д реєстрація. 

6. Визначте неправильну фразу та напишіть правильно: 

А Авгійові стайні 

Б Ахіллесова п’ята 

В Езопівська мова 

Г Велесова башня. 

7. З великої літери треба писати обидва слова в рядку: 

А (Г,г)енерал (А,а)рмії 

Б (А,а)кадемія (Н,н)аук 

В (Д,д)емократична (П,п)артія 

Г (Є,є)вропейський (С,с)оюз. 

8. Діалектні слова вжито в реченні: 

А І легеня сопілка плаче, наче вітер, що схитнувсь у яр 

Б У мармурових курганах – розм’яклий характер осоння 

В І вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет 

Г Орел впинався кігтями в рамено. 

          6 балів 

 



ІІ. Напишіть лінгвістичний твір на тему "Кожен звук промовляє до мене", у якому 

були б висвітлені такі питання: зв’язок звуків людської мови і звуків природи; звукове 

живописання; звук - слово - символ; сприйняття звуків і пов’язана з цим теорія виразного 

читання; звук у поезії. 

          12 балів 

 

ІІІ. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Побудуйте його структурну 

схему, зробіть синтаксичний розбір. 

 Коли тебе мужність покине крилата байдужість підступить душа обміліє знайди безіменну 

могилу солдата і вічний вогонь що над ним пломеніє (Л.Забашта). 

          5 балів 

 

ІV. Відредагуйте речення. 

Гарна оплата обумовила і якісну роботу. Письменник користується популярністю. На місці 

звалища мешканці молодого міста розбили парк. Студент не склав екзаменів завдяки 

непідготовленості. Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних підприємств. З 

доповідями на конференції виступили троє професорів нашого інституту. 

          6 балів 

 

V. Дайте відповіді на запитання. 

1. Хто назвав повість І.С.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" "оздобою українського 

письменства" і чому? 

2. У чому заслуга П.Куліша перед українською літературою і культурою? 

3. Апокрифічна література - це... 

4. Чому прозу Панаса Мирного відносять до соціально-психологічної течії українського 

реалізму? 

          8 балів 

 

VІ. Визначте головну думку поезії. До якого виду лірики вона належить? Назвіть 

тропи, вжиті у вірші. 

 

Дмитро Павличко 

Рубаї 

*** 

Мені нагадують людські серця 

Крихке й тоненьке серце олівця – 

Зламати легко, застругати важче, 

Списати неможливо до кінця. 

          8 балів 

Усього 45 балів 

 

 

ВАРІАНТ 5 

10 клас 

 

Мова 

1.  Виконати фонетичний розбір слова люб'язний.                2 бали              

 

2.  Поставити замість крапок м'який знак чи апостроф там, де          

потрібно:                                                                                   4 бали      

     Рейк...явік,Н..ю-Йорк,двох..ярусний,Снігурон..ці,камін..чик 

      моркв..яний ,п..юре ,без..язикий ,брин..чати ,ремін..чик ,різ..б..яр  

    лл..єт..ся ,рибал..ці ,жін..ці ,нян..чин ,пан..європейський  

    міжгір..я ,черв..як ,торф..яний ,дзв..якнути.                                                                                                                                                          

 

 



 3.  Пояснити лексичне значення наведених фразеологізмів ,увести кожен з них у речення:                                                               

    – пасти задніх 

    – пекти раки                                                                        3 бали 

    – узяти бика за роги 

 

4.  Виконати повний синтаксичний розбір речення:          3 бали 

     Як тільки займеться десь небо – з другого боку встає зараз     

     червоний туман і розгортає крила (Коцюбинський). 

 

Література 10 клас 

1.  Дати відповідь на питання 

Що таке  

   – метафора                                                                                 3 бали 

   – поема 

   – риторичне запитання 

 

2.  Написати твір – роздум на одну з поданих тем:               9 балів 

    –Чи може повість І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я”    зацікавити українця ,що 

зрікся рідної мови? 

–Мої роздуми над долею української сім'ї (за повістю І. Нечуя –    Левицького “Кайдашева 

сім’я”).                                                                              

    –У піснях – історія мого народу. 

    –Цілую руки твої ,мамо.                                                                                                                              

    –"Україно,моя Україно ,я для тебе на світі живу…"  

    –Мої роздуми над “Кобзарем” Т. Шевченка. 

 

ВАРІАНТ 6 

10 клас 

Мова  
1. Напишіть твір-роздум «Чи варто в наш час бути романтиком?»Наведіть два-три 

переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування, проілюструвавши їх 

прикладами з художньої літератури,  історичними фактами або випадками з життя.   

       12 б. 

2. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний 

розбір речення, побудуйте його структурну схему.  

Здавалося хвилинами що сонце осередок світу та життя сховалося сьогодні між 

мереживо гілок і листя яблунь груш і черешень щоб зробити осередком справжнього духовного 

життя і людяності та душевного тепла  і молодечого захоплення цю русяву істоту яка себе 

назвала мавпою (О.Турянський).    5 б. 

3. Утворіть від поданих дієслів форми 1-ї особи однини та 1-ї і 2-ї особи множини 

теперішнього часу дійсного способу. Зверніть увагу на чергування приголосних у коренях. 

Смоктати, хрестити, просити, кликати, бігти, горіти.    5 б. 

4. Випишіть із речення усі можливі словосполучення і схарактеризуйте їх за видами 

підрядного зв’язку. Засвітилась на сході ранкова зоря, озвався світанок пташиним співом 

(Ю.Збанацький).        5 б. 

Всього: 27 балів  

10 клас  

Література  

1. Напишіть твір на одну з поданих тем:  

- Національні типи й характери в художній прозі І.Нечуя-Левицького. 

- Зображення величі й краси козацької звитяги в народному епосі та творчості 

українських письменників. 



- Монолог Чіпки Вареника «Чому я став пропащою силою?» («Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» Панаса Мирного).       12 б.  

2. Імпресіонізм й експресіонізм в українській літературі на зламі століть: спільне й 

відмінне, художні риси, основні представники.    5 б. 

3. Дайте відповідь на питання. Типи й характери у п’єсах І.Карпенка-Карого «Хазяїн» 

та «Сто тисяч».         5 б. 

4. Дайте відповіді на питання:  

- Вкажіть назви розділів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

- Назвіть твір та його автора, з якого взято цитату «В гурті каша їсться, а гуща дітей 

не розгонить». 

- Вкажіть назви історичних пісень та дум в період визвольної війни під проводом 

Б.Хмельницького. 

- Що таке ліричний відступ, його призначення. Наведіть приклади.  

- Яка назва та хто автор поезії, що стала відомою піснею «Ніч яка місячна, зоряна, 

ясная…».          5 б. 

Всього: 27 балів  

 

ВАРІАНТ 7 

10 КЛАС 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
І. Побудуй роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 - 1 стор.), ствердивши або 

спростувавши одну з таких тез: 

 

o Щастя людини – десь між свободою й дисципліною.  

 

o Книжки – найбільш довговічні плоди роботи людського духу. 

 

o Висока духовність немислима без почуття власної гідності. 

 

o Формула успіху полягає  у  вмінні спілкуватися з людьми. 

 

ІІ. Виконай тестові завдання. 

 

Завдання 1–13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА.  Вибери правильну відповідь і  познач  її  

 

1. Познач рядок, у якому синонім до фразеологізму дібрано неправильно.  

 

А А кум королю – на коні 

Б змести з лиця землі – гнути свою лінію 

В кури не клюють – хоч  лопатою загрібай 

Г як дві краплі води – як викапаний 

Д  не ликом шитий – не з лопуцька 

 

2. Познач речення, яке не містить антонімічної пари слів: 

 

А Моя правда завжди насторожі, не впускає брехню у мій дім  (В.Білас). 

Б Коли хочеш, щоб інші не називали тебе дурнем, перестань вважати себе мудрецем 

(О.Духнович). 

В Не кидай власної мети, щоб за чужою десь іти (І.Франко). 



Г Світ широкий і розлогий, скрізь ведуть шляхи й дороги (Н.Забіла). 

Д Людина – то недосконалий твір, водночас мудрий і дурноголовий (В.Гужва). 

 

3.  Познач рядок, у  всіх  словах  якого наголошений перший склад: 

 

А випадок, столяр, олень, курятина 

Б центнер, спина, бесіда, шофер 

В подруга, читання, дещиця, форзац 

Г донька, забавка, тягнучи, партер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Д закладка, маляр, вітчим,  дотеп 

 

4. Познач рядок, у всіх словах якого спрощення відбивається на письмі: 

А правозахис..ник, совіс..ний, перехрес..ний, щас..ливий                                                                                                     

Б буревіс..ник, компос..ний, зліс..ний, улес..ливий  

В  чес..ноти, безхитріс..ний, шіс..надцятий, прос..лався 

Г корис..ний, контрас..ний, мас..ниця, пристрас..ний 

Д  безшелес..ний, капус..ник, кіс..лявий, боліс..ний 

 

5. Познач рядок, у якому всі слова пишуть із апострофом: 

 

А В..ячеслав, Валер..ян, Лук..ян, Св..ятослав 

Б Мар..яненко, Крип..якевич, Григор..єв, Багр..яний 

В варшав..янин, з..ятрений, з..ябровий, пів..яру 

Г сузір..я, кав..ярня, під..южувати, гніздов..я 

Д різнотрав..я, медв..яний, надвечір..я, крем..яний 

 

6. Познач рядок, у якому всі слова у формі родового відмінка множини пишуть з м’яким 

знаком: 

 

А птиця, їдальня, обличчя, питання 

Б таємниця, пісня, шукання, багаття 

В брехня, весна, паляниця, будівля 

Г столиця, вогнище, яблуня, конопля 

Д роздоріжжя, дурниця, розв’язання, вишня 

 

7. Познач рядок, у якому в особовому закінченні всіх дієслів потрібно писати літеру И (Ї): 

 

А  сид..ш, люб..ш, наполяга..ш, принос..ш 

Б мол..шся, говор..ш, бор..шся, гомон..ш,  

В бач..ш, роб..ш, крош..ш, мар..ш 

Г хил..ш, кро..ш, сипл..ш, прос..ш,  

Д муч..ш, брод..ш, прагн..ш, зич..ш  

 

8. Познач рядок, у якому всі слова пишуть разом: 

 

А хто/сь, де/що,  немов/би, аби/кому 

Б аби/до/кого, авже/ж, котрого/сь, де/ким 

В де/що, куди/сь, ні/перед/ким, не/аби/який 

Г з/під, ні/куди, начеб/то, котрого/сь 

Д ні/хто, де/кому, будь/коли, ні/як 

 

9. Познач речення з прикладкою, що приєднується до речення за допомогою слова як 

(розділові знаки знято):. 

 



А Я як орел без сизих крил (Олександр Олесь). 

Б Франко знав і любив народну пісню як учений і як патріот (З підручника). 

В Був цей голосок терпкий  як  зелений терен (Є.Гуцало). 

Г  І дуб зелений як козак  із гаю вийшов (Т.Шевченко). 

Д Полтавський полк як вкопаний стоїть (Л.Костенко.) 

 

10. Познач речення, у якому поширене означення не відокремлюється комами  (розділові 

знаки пропущено): 

 

А Земля скована морозом покрилася білим снігом (Панас Мирний). 

Б А я у світ снігами оповитий вглядаюсь через батькове плече (О.Довгий). 

В Скуті кригою страшною сплять озера і гаї (Олександр Олесь). 

Г На прикритих снігом ланах де-не-де бовваніє почорнілий бур’ян (Панас Мирний). 

Д Любові сповнений до дна я вам щедрую добрі люди (Д.Луценко).  

 

11. Познач речення, у якому перед однорідними членами треба ставити двокрапку, а після 

них – тире (розділові знаки  пропущено): 

 

А Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду і червона калина (М.Луків). 

Б Усе це воду очерет блакитне небо й розпечене сонце ніби вперше побачив Михайлик 

(І.Сенченко). 

В Вічна гра світла тіней найрізноманітніших кольорів на поляні на ярах і темнім лісі внизу 

все те чарувало дитячу душу. (За І.Франком.) 

Г Буди вже ясне сонце комашину дерева трави все буди від сну (М.Самійленко). 

Д Хмари небо над ними і земля під ними жовто-імлистий просвіток з одного краю обрію і 

перша блискавка з другого все це скидалося на незавершені полотна геніїв про створення 

світу (М.Стельмах). 

 

12. Познач складне безсполучникове речення, між частинами якого потрібно поставити  

двокрапку (розділові знаки знято): 

 

А Дай мудрому пораду  він стане ще мудрішим (З Біблії). 

Б Є у мене рідна Україна з нею я відверто говорю. (Г.Гриненко). 

В А жаль бере пропала Атлантида (Д.Кремінь). 

Г Я тебе упізнав ти мене не впізнала (Є.Гуцало). 

Д Непомітно час минав  непомітно сонце  пливло до спокою (Панас Мирний). 

 

13-14.  Познач речення з граматичними помилками: 

 

А На початку зборів оголосили порядок денний. 

Б Прочитали характеристику Сергія Костенко. 

В Він користується авторитетом. 

Г Рішення записали у протокол. 

Д. Збори закінчили відповідно до регламенту. 

 

Запиши ці речення у відредагованому вигляді. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Завдання 15-16 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей 

ДВІ АБО БІЛЬШЕ. Вибери всі правильні відповіді й познач їх. 

 

 

 

 



15. Познач речення з однорідними присудками (розділові знаки пропущено): 

 

А Йде дощ крізь пасма сонячні рідкі то припускає то відпочиває (О.Слоньовська). 

Б Дихнуло з півночі і півдня, заходу і сходу (П.Тичина). 

В І на землі колись а не під нею шукав свій сад пісень Сковорода (Г.Коваль). 

Г Любов і ласка ненависть і гнів спалахують в рядках (В.Симоненко). 

Д Любов  то світло а не хаща (А.Кацнельсон). 

 

16. Познач речення, ускладнені поширеним звертанням (розділові знаки знято): 

 

А Вставай народе в єдину лаву вставай творити свою державу. (Д.Павличко.)  

Б Гуркочи у долю мою світе хвилями  прадавнього Дніпра (В.Симоненко). 

В Я люблю тебе ніжно пропахле любистком і хлібом село (Д.Луценко). 

Г Де ви хато глиняна долівко дерев’яний сволок угорі? (Є.Гуцало). 

Д  Перепілко з крилом перебитим я біль твій забрати собі не зумів (Б.Остапенко).  

 

 

 Завдання 17-18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позначений БУКВОЮ, і впиши її в 

таблицю.  

 

17. Установи відповідність між іншомовними словами та їх українськими відповідниками: 

 

1 ілюзія 

2 гарантія 

3 інсинуація 

4 анестезія 

 

А наклеп 

Б обезболювання 

В порука 

Г омана 

Д упорскування 

 

1  

2  

3  

4  
 

 

18.Установи відповідність між складнопідрядними реченнями та  визначенням їхніх 

підрядних частин: 

 

 Вид підрядного речення  

1 Навіть коли ми малі й нікчемні для самих 

себе, то однаково великі своїми предками 

(П.Загребельний). 

2 Я лише знаю, що без свого рідного слова ми  

залишимося німим бидлом (Р.Іваничук). 

3 Ми не в праві забувати про минуле, хоч 

яким би важким воно було (О.Гончар). 

4 Важливість людини залежить від важливості  

проблем, які вона вирішує в силу обставин чи 

за покликанням (П.Загребельний). 

5 Час – найлютіший кат якраз тому, що він – 

найгуманніший лікар (В.Пахаренко). 

 

А означальне 

Б з’ясувальне 

В обставинне часу 

Г обставинне умови дії 

Д обставинне допустове 

Е обставинне причини 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  
 

19. Запиши речення, розстав розділові знаки. Підкресли головні й другорядні члени 

речення. Над кожним словом надпиши, якою частиною мови воно є. Побудуй структурну 

схему речення. 

 

Благословен же той хто від грози не никне і пісня що летить до радісних небес 

(В.Сосюра).  

 

 



УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
 

Завдання 1–11 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА 

ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач  її. 

 

 

Василь Думанський 

 

ОСІННІЙ ЕТЮД 

 

Полями наближалась осінь. І літо, розтрушуючи листя, згортало свої розкішні шати. 

Зачувши холодний подих, здіймались у вирій птахи. А за ними навздогін, махаючи 

крильми, бігли сільською вулицею домашні гуси. 

На якусь мить у них ще пробуджувався поклик заморських країв, і вони поривалися 

полинути над хатами. Та, звиклі до годівниці, гуси так обважніли, що вже не могли 

відірватися од землі. І, поґелґотавши в синю вись, чалапали до свого корита, щоб наїстися, 

напитися та й куняти собі під кружляння сніжинок, дзьоба встромивши у пір’я.  

 

1. Цей твір за родовою ознакою 

 

А ліричний 

Б епічний 

В ліро-епічний 

Г драматичний 

 

2. Етюд як літературний жанр – це твір 

 

А ніби незавершений, настроєвого характеру, переважно безсюжетний 

Б про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом 

В з яскраво вираженою мораллю 

Г журливого змісту 

 

3. У другому реченні етюду використано всі художні засоби, КРІМ 

 

А персоніфікації 

Б епітета 

В метафори 

Г інверсії 

 

4. Гуси не могли полетіти за птахами у вирій, бо 

 

А не здатні літати від природи 

Б так обважніли, що вже не могли відірватися від землі 

В не звикли добувати собі їжу самостійно 

Г лише на мить відчувають поклик заморських країв 

 

5. Ідея етюду така: 

 

А не бійся труднощів 

Б літати вміють усі, навіть безкрилі 

В народжений плазувати не здатен літати  

Г не заздри тому, хто вміє літати 

 

 

 



6. Твір  І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» — це 

 

А  соціально-психологічний роман 

Б  соціально-побутова повість  

В  соціально-побутовий роман 

Г  психологічна новела 

 

7. Щоб досягнути напруження в розвитку подій, І.Нечуй-Левицький побудував 

сюжет за принципом 

 

А нагнітання епізодів, сцен, ситуацій  

Б заплутування дії за рахунок ліричних відступів 

В чергування напружених діалогів зі спокійною, розважливою оповіддю 

Г перемежовування сучасності з екскурсами в минуле 

 

8. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то 

од її очей молоко кисне», — так говорить І.С. Нечуй-Левицький  у «Кайдашевій 

сім'ї» про двоїсту натуру 

 

А  Мотрі 

Б  баби Параски 

В  Кайдашихи  

Г  Мелашки 

 

9. Прочитай  уривок з роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні" 

 

 "Поле - що безкрає море; скільки зглянеш - розіслало зелений килим, аж сміється у 

очах. Над ним синім шатром розіп’ялось небо - ні плямочки, ні хмарочки, чисте, 

прозоре - погляд так і тоне… З неба, як розтоплене золото, ллється на землю 

блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська 

доля…" 

 

Особливо важливу роль у цьому уривку, як і в усьому романі, виконують прийоми 

 

А психологізації 

Б гіперболізації 

В метафоризації зображення  

Г поєднання різних часових площин 

 

10. Образ Євгена Рафаловича (повість І.Франка «Перехресні стежки») може правити 

сучасній молоді за ідеал 

 

А  цілеспрямованістю натури 

Б  діяльністю у сфері національного відродження  

В  сентиментальністю 

Г  почуттям національної гідності 

 

11. У збірці І. Франка «З вершин і низин» усі поезії є зразками лірики 

 

А  громадянської  

Б  пейзажної  

В  інтимної 

Г  філософської 

Завдання 12–15 мають по шість варіантів відповідей, з яких лише ТРИ 

правильні. Вибери правильні відповіді й познач  їх. 

 



 

12. Жанровими особливостями повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" є 

 

А зображення повсякденного життя родини Кайданів  

Б гумористичне окреслення найрізноманітніших побутових сцен  

В відтворення рис і звичок у характерах героїв, що сформувалися у певних 

соціальних умовах  

Г змалювання етнографічних особливостей весільних та похоронних обрядів 

Д показ трагічно-драматичного буття рідного народу 
Е винахідливий відбір побутової лексики 

 
13. У вірші «Гімн» І.Франка звучать мотиви 

 

А перетворювальної сили «науки, думки, волі»  

Б приходу весни як ознаки відродження приспаного народу 

В «приспаної волі» 

Г віри в сили свого народу  

Д незламності духу поневолених  

Е краси людської праці 

 

14. Прочитай  уривок з вірша І.Франка «Чого являєшся мені у сні…» 

 

Чого являєшся мені 

У сні? 

В житті ти мною згордувала, 

Моє ти серце надірвала… 

 

У цих рядках використано такі художні засоби 

 

А інверсія  

Б художній паралелізм 

В епітет 

Г алегорія 

Д риторичне питання  

Е метафора  

 
15. Ліризм «Веснянок» І.Франка має звучання  

 

А фольклорне  

Б міфологічне 

В інтимне 

Г філософське 

Д пейзажне  

Е громадянське  

 


