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0 Students

25 Questions

0 Answers

Правильні відповіді

Неправильні відповіді

Не перевірені

0%

0%

0%

Питання 1
1. Виберіть варіант відповіді, у котрому числівники з іменниками узгоджено правильно:

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

0 20 40 60 80 100

двадцять двоє учнів ; дві шостих метри; шістдесят чотири кущі;

0%

троє стільців ; п'ятдесят чотири бала;

0%

сім цілих вісімнадцять сотих відсотки; дев'яносто шість цілих чотирнадцять тисячних
кілометри;

0%

близько двохсот сорока восьми осіб ; двоє ножиць.

0%

двадцять двоє учнів ; дві шостих метри; шістдесят чотири кущі;

троє стільців ; п'ятдесят чотири бала;

сім цілих вісімнадцять сотих відсотки; дев'яносто шість цілих чотирнадцять тисячних
кілометри;
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Питання 2
Прикметники утворені правильно:

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 3
Виберіть рядок, в якому слова потрібно писати без подвоєння:

0 учнів надало відповідь

близько двохсот сорока восьми осіб ; двоє ножиць.

філіппінський, ла-маншський, люксембурзький; кременчуцький;

0%

бакинський, гааський, дворічанський ;

0%

орловський, гринвічцький, білоцерківзький;

0%

гуляйпільський, остроський, пуща-водичцькій, ростовський - на - Дону.

0%

філіппінський, ла-маншський, люксембурзький; кременчуцький;

бакинський, гааський, дворічанський ;

орловський, гринвічцький, білоцерківзький;

гуляйпільський, остроський, пуща-водичцькій, ростовський - на - Дону.

ко (м, мм )ерсант, то(н,нн)а, ко(л,лл)ега, не(т,тт)о, і(н,нн)овація;

0%
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 4
Не потребують редагування речення ( кілька правильних відповідей )

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

конгре(с,сс), експре(с,сс)ія, ка(с,сс)а, пре(с,сс)а, і(л,лл)юзія;

0%

бру(т,тт)о, а(с,сс)иметрія, е(ф,фф)ект, гу(м,мм)анізм, ві(л,лл)а;

0%

репре(с, сс)ія, е(м,мм)іграція, су(м,мм)а, Го(л,лл)андія, гру(п,пп)а.

0%

ко (м, мм )ерсант, то(н,нн)а, ко(л,лл)ега, не(т,тт)о, і(н,нн)овація;

конгре(с,сс), експре(с,сс)ія, ка(с,сс)а, пре(с,сс)а, і(л,лл)юзія;

бру(т,тт)о, а(с,сс)иметрія, е(ф,фф)ект, гу(м,мм)анізм, ві(л,лл)а;

репре(с, сс)ія, е(м,мм)іграція, су(м,мм)а, Го(л,лл)андія, гру(п,пп)а.

Кімната після ремонту стала більш затишнішою. Це був самий цікавий матч сезону.

0%

З доповідями на конференції виступили три професори нашого інституту. Двадцять
чотири співаки брали участь у першому турі конкурсу.

0%

На площі біля пам'ятника Т.Шевченка зібралися студенти і харків'яни. Ми продали біля
сто двадцять п'ять кілограм цукру і двадцять дві літри меду.

0%
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 5
Правильно утворено форми ступенів порівняння наведених прикметників ( дві правильні
відповіді).

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Він самий кращий мій товариш по школі. Музей зачиняють о вісімнадцятій годині.

0%

Листоноша приніс лист не за адресою. Ми ознайомилися зі списком книг, на які автор
робить посилання.

0%

Кімната після ремонту стала більш затишнішою. Це був самий цікавий матч сезону.

З доповідями на конференції виступили три професори нашого інституту. Двадцять
чотири співаки брали участь у першому турі конкурсу.

На площі біля пам'ятника Т.Шевченка зібралися студенти і харків'яни. Ми продали біля
сто двадцять п'ять кілограм цукру і двадцять дві літри меду.

Він самий кращий мій товариш по школі. Музей зачиняють о вісімнадцятій годині.

Листоноша приніс лист не за адресою. Ми ознайомилися зі списком книг, на які автор
робить посилання.

Глибокий - глибший, більш ( менш) глибокий; найглибший, найбільш ( найменш) глибокий.

0%

Дорогий - дорожчий, більш ( менш) дорожчий; найдорожчий, найбільш ( найменш)
дорожчий.

0%

Вузький - вужчий , більш ( менш) вужчий; найвужчий, найбільш ( найменш) вузький.
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 6
Правильно утворено чоловічі та жіночі імена по батькові.

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

0%

Високий - вищий, більш( менш) високий, найвищий, найбільш ( найменш) високий.

0%

Глибокий - глибший, більш ( менш) глибокий; найглибший, найбільш ( найменш) глибокий.

Дорогий - дорожчий, більш ( менш) дорожчий; найдорожчий, найбільш ( найменш)
дорожчий.

Вузький - вужчий , більш ( менш) вужчий; найвужчий, найбільш ( найменш) вузький.

Високий - вищий, більш( менш) високий, найвищий, найбільш ( найменш) високий.

Васильович, Василіївна, Кузьмич.

0%

Кузьмівна, Анатолієвич, Анатоліївна.

0%

Геннадійович, Геннадіївна, Ілліч.

0%

Іллівна, Хомич, Михалівна.

0%

Васильович, Василіївна, Кузьмич.
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Питання 7
Вибрати варіант відповіді, у котрому всі слова порібно писати через апостроф та варіант
відповіді , у котрому всі слова потрібно писати з м'яким знаком ( дві відповіді ).

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Кузьмівна, Анатолієвич, Анатоліївна.

Геннадійович, Геннадіївна, Ілліч.

Іллівна, Хомич, Михалівна.

Порт...єра, бул..йон, брин...чати, ател...є, медал..йон, різ....бяр.

0%

П.....пітр, кабал...єро, комп....ютер, в....юн, мол...берт, б.....ро.

0%

Нен....ці, Марин....ці, смієт....ся, молиш....ся, м....якіст..., п....ятниц...я.

0%

Миш...як, ад....ютант, В...єтнам, торф...яний, любов....ю, роз....їзд.

0%

Порт...єра, бул..йон, брин...чати, ател...є, медал..йон, різ....бяр.

П.....пітр, кабал...єро, комп....ютер, в....юн, мол...берт, б.....ро.

Нен....ці, Марин....ці, смієт....ся, молиш....ся, м....якіст..., п....ятниц...я.

Миш...як, ад....ютант, В...єтнам, торф...яний, любов....ю, роз....їзд.
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Питання 8
Установити відповідність

1. Ділити шкуру невбитого ведмедя
2. Бігати як курка з яйцем
3. Придавити комарика
4. Нитка Аріадни
5. Муки Тантала
6. Сади Семіраміди
7. Піррова перемога
8. Авгієві стайні

А. Страждання , яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети й неможливості її досягнення.
Б. Те, що дістається дуже великою ціною; або перемога , рівносильна поразці.
В. Надзвичайно забруднене місце , велике безладдя або вкрай занедбані й заплутані справи. 
Г Те, що дає правильний напрямок ,допомагає знайти правильний шлях за яких-небудь обставин; спосіб , що 
допомагає розв'язати якесь важке питання , вийти зі скрутного становища; порятунок.
Д. Розподіляти те, чого ще немає; розпоряджатися ще не досягнутим.
Е. Занути, проспати.
Є. Приділяти незаслужену увагу. 
Ж.  Щось прекрасне, грандіозне, величне. 

Правильна відповідь

Приклад
позиції 1

Приклад
позиції 2

А Б В Г Д Е Є Ж

Приклад
позиції 1

Приклад
позиції 2

А Б В Г Д Е Є Ж
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Питання 9
Установити відповідність

1. Площа
2. Обрій
3. Мрія
4. Звір
5. Газетяр
6. Сосна 
7. Ягня

А. 1 в., тв. гр..
Б. 2 в., мішана гр..
В. 1 в., мішана гр..
Г. 2 в., м'яка гр..
Д. 1 в., м'яка гр..
Е. 2 в., тверда гр..

Правильна відповідь

1.

2.

3.

4.

5.

6.

А Б В Г Д Е
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Питання 10
Речення " Весільна сорочка була особливою" поширене

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

додатком;

0%

означенням

0%

обставиною

0%

додатком;

означенням

обставиною

1.

2.

3.

4.

5.

6.

А Б В Г Д Е
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Питання 11
Через дефіс потрібно писати всі займенники рядка

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 12
Правильно наголошено слова

0 учнів надало відповідь

будь/де, кому/небудь, бозна/куди

0%

де/хто, аби/хто, будь/що

0%

бозна/хто, казна/хто, де/що

0%

казна/з/чим, хтозна/що, ані/який

0%

будь/де, кому/небудь, бозна/куди

де/хто, аби/хто, будь/що

бозна/хто, казна/хто, де/що

казна/з/чим, хтозна/що, ані/який

прОмені, самозрЕчено, відстУпництво, пЕревертень

0%

тривОжностей, оберЕги, шОвчиком, нАвколішки
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 13
1. " Ой на горі та женці жнуть", " Стоїть явір над водою" належать до пісень

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0%

спАсенну, хАос, безОдня, спИна

0%

пОдумки, рОзмаєм, вИгнанці, молитвАми

0%

прОмені, самозрЕчено, відстУпництво, пЕревертень

тривОжностей, оберЕги, шОвчиком, нАвколішки

спАсенну, хАос, безОдня, спИна

пОдумки, рОзмаєм, вИгнанці, молитвАми

чумацьких

0%

козацьких

0%

жниварських

0%

рекрутських

0%
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Правильна відповідь

Питання 14
Виділене слово у пісні означає //два слова - дві відповіді

" Розпустили сірі воли пасти // При зеленій МУРАВИНІ "
" Поховали того чумаченька // У зеленому БАЙРАЦІ "

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

чумацьких

козацьких

жниварських

рекрутських

полі

0%

горах

0%

лісі

0%

долині

0%

рослині

0%

траві

0%
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Правильна відповідь

Питання 15
Установіть відповідність між твором та уривком з нього

1. "Дозвілля молоді"
2. " Гомін, гомін по діброві"
3. "Стоїть явір над водою"
4. " Ой у степу криниченька "
5. " Ой на горі та женці жнуть"

А. " Ой подай, чумаче, та подай, голубе, // Та хоч правую руку!"
Б.  " Не рад явір хилитися ,вода корінь миє! Не рад козак журитися , та серденько ниє!" 
В.  " Сопілочка калинова, ясенове денце, //  Не сопілка тото грає, а любкове серце "
Г.  Мати сина завертає : " Вернись, синку, додомоньку...."

Правильна відповідь

полі

горах

лісі

долині

рослині

траві

1.

2.

3.

4.

А Б В Г



Session: DNR552. Олімпіада з української мови та літератури // 7 кл.

14

Питання 16
Напади грабіжників, розлука з родиною , життя в дорозі народ відтворив у піснях

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

чумацьких

0%

козацьких

0%

бурлацьких

0%

сирітських

0%

чумацьких

козацьких

бурлацьких

1.

2.

3.

4.

А Б В Г
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Питання 17
Який художній засіб використано в рядку " Воли ревуть , води не п'ють , // Бо в Крим
доріженьку чують"?

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 18
Каменяр пише : "... ішов поздовж руської землі , розпускаючи широко свої загони і бродячи по
коліна в крові ". Про кого йдеться ?

сирітських

порівняння

0%

метафора

0%

епітет

0%

алегорія

0%

порівняння

метафора

епітет

алегорія

Тугара
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 19
У рядку " Русь була роз'єднана і роздерта внутрішніми міжусобицями " використано художній
засіб

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0%

Чінгісхана

0%

Батия

0%

Пету

0%

Тугара

Чінгісхана

Батия

Пету

метафору

0%

епітет

0%

порівняння
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0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 20
Під час розмови з Тугаром Максим використав прислів'я

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

0%

алегорію

0%

метафору

епітет

порівняння

алегорію

Яблуко від яблуні недалеко падає

0%

Не хвали день перед вечором

0%

Після дощу засяє сонце

0%

Діти батька не вчать

0%

Яблуко від яблуні недалеко падає
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Питання 21
Установіть відповідність між образами-символами ( персонажами ) та назвою твору

1. Верба
2. Дніпро 
3. Ягнята
4. Ведмедиця

А. " Тополя"
Б. " Катерина"
В. " Заповіт"
Г. " Мені тринадцятий минало"
Д. " Захар Беркут "

Правильна відповідь

Не хвали день перед вечором

Після дощу засяє сонце

Діти батька не вчать

1.

2.

3.

4.

А Б В Г Д
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Питання 22
У повісті Каменяра " Захар Беркут" Мирославу назвав Максим, як побачив перший раз

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

польовою царівною

0%

дивною дівчиною

0%

лісовою красунею

0%

сміливою дівчиною

0%

польовою царівною

дивною дівчиною

лісовою красунею

1.

2.

3.

4.

А Б В Г Д
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Питання 23
... твір ( рідше віршований ), який характеризується однолінійним сюжетом , посідає проміжне
місце між романом та оповіданням.....

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

0 учнів надало відповідь

Правильна відповідь

Питання 24
Установіть відповідність між героєм та рисами характеру

1. Мирослава
2. Захар Беркут
3. Бурунда 
4. Тугар Вовк  

сміливою дівчиною

поезія

0%

поема

0%

повість

0%

балада

0%

поезія

поема

повість

балада
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А. Егоїстичний, жорстокий, брехливий , вольовий, цілеспрямований
Б. Підступність, хитрість, гордість, корисливість, улесливість.
В. Сердечність, доброта, скромність, ніжність, порядність, вірність.
Г. Справедливість, волелюбність, вірність,  розсудливість, витривалість, свідомість обов'язку.
Д. Сильний, кремезний, добрий, волелюбний, відвертий, чесний, працьовитий, витриманий.

Правильна відповідь

Питання 25
Установіть відповідність між цитатою та назвою твору

1. " Мені так любо, любо стало...."
2. " По діброві вітер виє, // Гуляє по полю..."
3. " Серед степу широкого // На Вкраїні милій..."
4. " Нехай живе між ними тота пам'ять серед грядущих злиднів , так, як іскра не гасне в попелі...."

А. "Тополя"
Б. " Катерина"
В. " Заповіт"
Г. " Мені тринадцятий минало"

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

А Б В Г Д

А Б В Г Д
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Д. " Захар Беркут"

Правильна відповідь

Зроблено Classtime.com

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

А Б В Г Д

А Б В Г Д

https://www.classtime.com/


Олімпіада. 8 клас

1

Name:

Class: Date:

Олімпіада. 8 клас 0 /25 points

1. Question
Вкажіть рядок, у якому ВСІ слова записані правильно.

0 /1.00 points

2. Question
У якому реченні допущено помилку у вживанні розділових знаків при прямій мові?

0 /1.00 points

3. Question
Не допущено помилки в поєднанні прикметника з іменником у рядку

0 /1.00 points

Тьмяний, Велика Ведмедиця, військово-морський, волинський, дзвякнути, жовтогарячий,
піца, будь ласка, чотирма.

Тьмяний, Велика Ведмедиця, військово-морський, волиньський, дзвякнути,
жовтогарячий, піца, будь ласка, чотирьма.

Тьм’яний, Велика ведмедиця, військово-морський, волинський, дзвякнути,
жовтогарячий, піцца, будь ласка, чотирьма.

Тьм’яний, Велика Ведмедиця, військово-морський, волинський, дзв’якнути, жовто-
гарячий, піца, будь-ласка, чотирма.

Тьмяний, велика Ведмедиця, військово-морський, волиньський, дзвякнути,
жовтогарячий, піца, будь-ласка, чотирма.

«Васильку, а йди сюди» — гукнув з подвір’я батько.

«Голубчику, рятуй!» — тут простогнала Щука.

«Чого ти журишся?» — вона спитала тихо.

«Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярославна.

«Доню! Доню! - кличе мати. - Швидше вийди-но із хати»



Олімпіада. 8 клас

2

4. Question
Правильна характеристика речення подана в рядку. Сяє під сонцем дах, вмитий
дощами.

0 /1.00 points

5. Question
Установіть відповідність між фразеологічними антонімами

0 /4.00 points

сильний торнадо, великий ГЕС

довгий путь, усміхнена мадам

смачний боржомі, зелений Капрі

смачний путасу, добротне бюро

сильний нежить, авторитетна ООН

просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, ускладнене відокремленим
означенням.

просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, ускладнене відокремленою
обставиною.

просте, спонукальне , неокличне, односкладне, поширене, ускладнене однорідними
означеннями

просте, розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, неускладнене.



Олімпіада. 8 клас

3

6. Question
Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому
(розділові знаки пропущено)

0 /4.00 points

7. Question
Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями

0 /2.00 points

куди вода несе

їздити верхи
на комусь

зазнати
фіаско

сиднем сидіти

танцювати під
чиюсь дудку

ні риба, ні
м’ясо

пливти
проти течії

крутитися як
білка в колесі

пальма
першості

Звертання

Однорідні
присудки

Однорідні
обставини

Вставне
слово

Стрімка
гірська річка
рветься
шукає собі
русла

потужним
струменем
падає з
висоти.

Ой не шуми
журливо
темний гаю

мій.

Ви десь
мабуть не з
наших сіл.

Мандрували
гайдамаки
лісами
ярами.

Мав він
вдачу теплу й

щиру.



Олімпіада. 8 клас
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8. Question
Установіть відповідність між художніми засобами та їхніми назвами

0 /2.00 points

експозиція

кульмінація

зав'язка

розв'язка

частина
художнього
твору, у якій
зображено
перше

зіткнення
героїв

частина
твору, у якій
ідеться про
час, місце
подій, про

дійових осіб і
взаємини
між ними

місце у творі,
де

розв'язується
конфлікт

момент
найвищого
піднесення,
напруження,
розвитку
конфлікту в
художньому

творі

розгортання
подій, що
виростають
із зав'язки,
своєрідний
перебіг
розповіді
автора про
життя,

стосунки і дії
персонажів



Олімпіада. 8 клас
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9. Question
Савур-могила згадується у творі

0 /1.00 points

10. Question
Марусі Чурай приписують авторство пісні

0 /1.00 points

«По діброві вітер
виє,гуляє по
полю…»

«Кругом поле, як те
море…»

«…не щебече
соловейко в лузі
над водою,
не співає
чорнобрива, стоя
під вербою»

«Тополя тонка,
гнучка…»

метафора порівняння
художній
паралелізм

епітет
риторичне
звертання

«Зажурилась Україна»

«Ой Морозе, Морозенку»

«Максим козак Залізняк»

«Віють вітри, віють буйні»

"Ой не ходи, Грицю"

«Зажурилась Україна»

«Ой Морозе, Морозенку»



Олімпіада. 8 клас
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11. Question
Один із захисників країни звернувся до пана в пісні «Зажурилась Україна» з
проханням

0 /1.00 points

12. Question
Розташуйте події у правильній послідовності («Маруся Богуславка»)

0 /4.00 points

«Максим козак Залізняк»

«Віють вітри, віють буйні»

"Чи не той то хміль"

брати шаблю та йти воювати

вчасно зібрати врожай

нагородити козаків за їх мужність і завзятість

віднайти полонених і допомогти їх звільнити

втікати за межі міста

1
«Темницю відмикає, Всіх козаків,
Бідних невольників, На волю випускає».

2

«Та бодай ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко,
Щастя й долі собі не мала,
Як ти нам святий празник, роковий день
Великдень сказала!»

3
«Вони тридцять літ у неволі пробувають,
Божого світу, сонця праведного
у вічі собі не видають».

4
«Визволи, боже, нас, всіх бідних невольників,
З тяжкої неволі,
З віри бусурменської».



Олімпіада. 8 клас

7

13. Question
Установіть відповідність між художніми образами та назвою творів

0 /1.00 points

14. Question
Напишіть твір-роздум на одну з тем, використовуючи різні види присудків. 1. Ніщо
так не популярне, як доброта. 2. Як діяти, щоб порядність перемагала?

0 /1.00 points

3. Толерантність сьогодні - міф чи реальність?

Made by Classtime.com

орда,
гринджоли,
дрюк

гори, кручі,
сивий кінь,
сонце

ключі,
біленький
камінь,
темниця

зілля, дубова
хата

«Ой Морозе,
Морозенку»

«Маруся
Богуславка

»

«Ой не ходи,
Грицю…»

«Зажурилась
Україна»

«Віють вітри,
віють буйні»

Type your answer here...

https://www.classtime.com/


Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу

1

Name:

Class: Date:

Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу 0 /24 points

1. Question
Ніколи не бувають вставними такі слова

0 /1.00 points

2. Question
Речення із вставним словом (розділові знаки пропущено)

0 /1.00 points

3. Question
Звертання є в реченні(розділові знаки пропущено)

0 /1.00 points

адже,буквально,все-таки,мовби

адже,буквально,все-таки,по-перше

уяви собі,на щастя,навіть,принаймні

нібито,приблизно,адже,безумовно

Видно шляхи полтавськії і саму Полтаву.

Поки живий, я хочу справді жити.

Цить доню цить...

Здається вічністю буття маленька мить.

А за дверима така ніч і мабуть зоряна.

І так їй весело старій так легко неначе вона помолодшала.

Дивіться на мене я виплакав очі мені їх не шкода мені їх не жаль.

Чи чули ви як в дзвоні молотка співає сталь?

Почекай -но дівчино ще й для тебе троянди весни розцвітуть.



Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу

2

4. Question
Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні(розділові знаки
пропущено)

0 /1.00 points

5. Question
Односкладним неозначено-особовим є речення

0 /1.00 points

6. Question
Односкладним узагальнено-особовим є речення.

0 /1.00 points

Наближення зими у всьому серце чує і в шелесті лісів і в вітрі і в стежках.

Скрізь червоно на небі на полі на горі.

Все зникло наче в казці місто горе поле гай.

Бадилина пташка кущик все звикає до життя в сутінках.

Усе було палким в годину творчу і небо і земля і камінь і різець.

На ланах співають ще не часто.

Доберемся за три годиночки.

Разом ходімо в майбутнє.

Мої любі,до мене ходіть.

Вчись не до старості,а до смерті.

Сумно тут усюди.

Не навчиш вовка орати.

Пахне травою,квітами.

Зелене море зроблять із Дніпра.



Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу
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7. Question
Складним є речення

0 /1.00 points

8. Question
Дієприкметниковий зворот є в реченні (розділові знаки пропущено)

0 /1.00 points

9. Question
Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку

0 /1.00 points

Для добрих друзів відчиняю дім.

На землю глянули тихі зорі.

Хто полю годить,тому жито родить.

Зоряний степ розкинувся угорі.

Острів Хортиця -найбільший і найвеличніший з усіх островів на Дніпрі.

Над містечком стояла тиха місячна ніч.

Здаля виглядає із балки тополя як зламаний пес.

Дністер тече розштовхуючи гори.

Час летів немов на крилах і мов сон життя минало.

Ніч осяяна цвітом яблуні затуманена мов роса.

бон..а,пен..і,дон..а,ім..іграція

ак..орд,кас..ир,ал..ея,бон..а

спагет..і,барок..о,ан..али,папарац..і

мот..о,пан..а,бул..а,іл..юзія



Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу

4

10. Question
Правильно написано всі слова в рядку

0 /1.00 points

11. Question
Установіть відповідність(розділові знаки пропущено)

0 /1.00 points

рідкісний,ненависний,захистний

форпостний,пісний,кількісний

шістсот,кістлявий,студенський

улесливий,цілістний,шелеснути

тріснути,тиждневик,контрастний

Тренер Олег укотре
наполягав Тримай
штангу рівно

Знав що буде важко але
ж не настільки зітхнув
учень

Мука й тренування
зауважив тренер це
різні поняття

Он від чого така гора
м'язів здивувався
Денис і додав Мабуть
почну пити молоко

"П,-а:-П". А:'П". "П,-а,-п ". "П",-а. " П,-а.-П".



Завдання 1 етапу олімпіади з української мови та літератури для 9 класу

5

12. Question
Я хочу,щоб цвіла(1) край шляху квітка ,і гула- гула над(2) нею працьовита бджола,
(3)і жайворон співав у високій (4)блакиті.

0 /1.00 points

13. Question
Пісня " Цвіте терен,цвіте терен" належить до групи

0 /1.00 points

14. Question
Мотивом нерозділеного ,нещасливого кохання пройнята пісня

0 /1.00 points

пісні про кохання

пісні про сімейне життя

пісні про трагічні сімейні обставини

гумористично-сатиричні пісні

" Ой під вишнею ,під черешнею"

"Сонце низенько,вечір близенько"

"Місяць на небі,зіроньки сяють"

"Цвіте терен, цвіте терен"

іменник

прийменник

займенник

сполучник

1 2 3 4
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15. Question
Вислови " З очей аж іскри летять" , " І носа хоч кому утруть" ,"Чмелів довгенько
слухав " , " Оскому щоб з зубів зігнать" є

0 /1.00 points

16. Question
У рядках з народної балади йдеться про

0 /1.00 points

Летять три зозулі,
і всі три рябенькі:
одна прилетіла, в головоньках сіла;
друга прилетіла
край серденька сіла:
третя прилетіла та в ніженьках сіла...

17. Question
" Де матінка плаче ,там Дунай розлився... " йдеться в

0 /1.00 points

порівняннями

фразеологізмами

метафорами

прислів'ями

одруження козака

смерть козака

відпочинок козака

визволення козаків

історичній пісні

родинно-побутовій пісні

баладі

соціально-побутовій пісні
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18. Question
До жартівливих належить пісня

0 /1.00 points

19. Question
Визначальними рисами балади є

0 /1.00 points

20. Question
Що означає Біблія в перекладі з грецької?

0 /1.00 points

21. Question
Мотиви змішання мов і розпорошення людей по землі звучать у творі

0 /1.00 points

" Цвіте терен,цвіте терен"

" Місяць на небі,зіроньки сяють"

" Ой під вишнею ,під черешнею"

" Сонце низенько"

метаморфоза,трагічність

гіпербола,метафора

трагічність,виконання речитативом

стислість викладу,персоніфікація

слова

повчання

Святе Письмо

збірка книг
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22. Question
Проблеми волі і рабства ,соціальної несправедливості і боротьби з нею порушено в
біблійній оповіді

0 /1.00 points

23. Question
Червона калина ,кінь вороненький,синє море,широкий шлях-це

0 /1.00 points

24. Question
Прочитайте уривок з поезії.У цих рядках наявний

0 /1.00 points

Стоїть місяць над горою,
Та сонця немає,
Мати сина в доріженьку 
Слізно проводжає.

про Мойсея

про Вавилонську вежу

про блудного сина

про Мойсея

про Вавилонську вежу

про створення світу

про блудного сина

постійні епітети

риторичні фігури

оксиморони

паралелізми

паралелізм

оксиморон
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Олімпіада 10 клас

1

Name:

Class: Date:

Олімпіада 10 клас 0 /24 points

1. Question
Питання 1

0 /1.00 points

Удовин син, мати, сестра, кохана – ключові образи твору

2. Question
Питання 2

0 /1.00 points

«Лише малого я у вас прошу: дайте мені од двора по три голуби і по три горобці. Бо не хочу я тяжкі данини 
накласти на вас, як ото муж мій, а сього прошу у вас малого…» – говорить

3. Question
Питання 3

0 /1.00 points

Звертається до співвітчизників з проханням згадати його «в сім’ї вольній, новій … незлим тихим словом»

А - «Засвіт встали козаченьки»

Б - «Чи не той то хміль»

В - «Дума про Марусю Богуславку»

Г - «Ой Морозе, Морозенку»

Д - «Ой летіла стріла»

А - княгиня Ольга

Б - Маруся Богуславка

В - Мирослава

Г - Ярославна

Д - Леся Череванівна

А - Григорій Сковорода
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2

4. Question
Питання 12

0 /1.00 points

«Лучче посідію дівкою, як піду замуж за таких женихів, як на мені сватались… Нехай вони будуть розумні, багаті і 
письменнійші од нашого возного, та коли серце моє не лежить до їх і коли мені вони осоружні!..» – заявляє 
матері

5. Question
Питання 13

0 /1.00 points

Ознаки постмодернізму відчутні в рядках

Б - Іван Франко

В - Тарас Шевченко

Г - Олександр Олесь

Д - Василь Стус

А - Галя Ґудзь

Б - Леся Череванівна

В - Наталка Полтавка

Г - Марися Боруля

Д - Маруся Чурай

А - Раптово усі поставали борцями.
Усі з піджаків майорять прапорцями.
А я – не борець, не трибун, не оратор.
Дурна в мене вдача, паскудний карахтер…

Б - Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.
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6. Question
Питання 14

0 /1.00 points

«Яскравий зразок реалістичної соціально-побутової повісті, у якій на матеріалі з повсякденного життя селянства 
розкрито внутрішні спонукання та імпульси дрібних власників утвердити себе господарями на землі…» – 
сказано про твір, де

7. Question
Питання 17

0 /1.00 points

Проаналізуйте твір і виконайте завдання 16–20 до нього.
ПАРНАС
І враз ні стін, ні ґрат, ні стелі.
Хтось невидимий ізбудив
Світ Калинцевих візій-див,
Драчеві клекоти і хмелі,
Рій Вінграновських інвектив,
Чаклунство Ліни, невеселі

В - Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками.

Г - В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей,
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.

Д - Внук кремезного чумака,
Січовика блідий праправнук,
Я закохавсь в гучних віках,
Я волю полюбив державну.

А - чоловік з лихим товариством убиває на хуторі майже всю родину

Б - невістка йде на прощу до Києва й залишається там жити в проскурниці

В - парубок після заробітків повертається в Полтаву до коханої дівчини

Г - донька відрікається від батька, який зрадив громаду та став на бік ворога

Д - піп із сином приїжджають на хутір до заможного пана – колишнього козака
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Голобородькові пастелі
І Стусів бас-речитатив.
Парнас! І що ті шмони й допит?
Не вірю в будень, побут, клопіт –
В мізерію, дрібнішу тлі.
Вщухає суєтна тривога.
І в небесах я бачу Бога,
І Боже слово на землі.
                                                                                      Іван Світличний
Провідним художнім засобом першої строфи поезії є

8. Question
Питання 23

0 /1.00 points

Визначте, до якого літературного напряму (течії) належить твір, уривок з якого наведено.

А - оксиморон

Б - метафора

В - анафора

Г - епіфора

Д - паралелізм
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9. Question
Питання 24

0 /1.00 points

1 - реалізм

2 -
імпресіонізм

3 -
експресіонізм

4 - бароко

А - «Замкни в
достатку

бджолу, чи не
помре з туги в
той час, коли
можна їй
літати по
квітоносних
лугах? Що
гірше, ніж
купатися в
достатку і
смертельно
каратися без
природженого

діла?..»

Б -
«Врешті
стаю.
Мене
спиняє
біла піна
гречок,
запашна,
легка,
наче
збита

крилами
бджіл.
Просто
під ноги
лягла
співуча
арфа й
гуде на
всі

струни.
Стою і

слухаю…»

В - «Молодиці
все сиділи
одна проти
другої, все
шили й

понашивали
од злості
таких

безконечників,
що потім

прийшлось їм
довго

випорювать
та

розплутувати.
Вони шили, а
скоса все

поглядали на
того

капосного
віника, що

стояв у кутку,
під

мисником…»

Г - «Як
уходили
назад до

хати, то ціла
хата

заридала. Як
би хмара
плачу, що
нависла над
селом,

прірвалася,
як би горе
людське
дунайську
загату

розірвало –
такий був
плач. Жінки
заломили
руки і так
сплетені

держали над
старою
Іванихою,
аби щось
ізгори не
впало і її на
місці не

роздавило…»

Д - «Первий
запорожець

був
здоровенний
козарлюга.

Пика
широка,
засмалена
на сонці; сам
опасистий;
довга, густа
чуприна,

піднявшись
перше вгору,
спадала за
ухо, як
кінська
грива…»
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Увідповідніть митця з висловлюванням про нього.

1 - Іван
Карпенко-
Карий

2 - Панас
Мирний

3 -
Пантелеймон
Куліш

4 - Тарас
Шевченко

А - «Він був
сином

мужика – і
став

володарем
у царстві
духа. Він
був

кріпаком – і
став

велетнем у
царстві
людської
культури…
Десять літ
він томився
під вагою
російської
солдатської
муштри, а
для волі

Росії зробив
більше, ніж
десять

переможних
армій…»

Б - «Це була
досить на
той час
смілива
думка –

 дати
українською
мовою

історичний
роман, а

надто після
«Тараса
Бульби»
Гоголя, і
треба

сказати, що
автор зі
свого

завдання
вийшов
досить
добре…»

В - Письменник
показав «ту
прірву, у яку

затягує людину
філософія

вседозволеності,
«віднімання
свого»,

винищення світу
в ім’я побудови
на порожньому
місці нового,
створеного за
умоглядними,
утопічними
теоріями…»

Г - «Він був
одним із
батьків

новочасного
українського

театру,
визначним
артистом та
при тім
великим

драматургом,
якому

рівного не
має наша

література…»

Д - «Він
змальовує

дорогу древніх
євреїв до

Ханаану як до
їхньої

омріяної,
Богом обіцяної
національної
держави і

свободи. Це ж
очевидна
аналогія з
українською
нацією та її
шляхом –
шляхом не

сорока років, а
цілих століть –

до своєї
свободи й

державності…»
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10. Question
Питання 25

0 /1.00 points

ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА МОВА
Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення

11. Question
Питання 26

0 /1.00 points

Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово).
(1)Чотирнадцятого (2)листопада трапився курйозний (3)випадок: (4)мережа магазинів (5)«Решето» продала 
покупцям цілий (6)центнер (7)курятини всього за (8)сімдесят гривень, про що свідчив (9)виразний (10)цінник.
НЕПРАВИЛЬНО підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами

12. Question
Питання 27

0 /1.00 points

НЕ потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка

А - Заспівала сопілочка осьдечки за вікном.

Б - Відповідаючи їм, не забудьте подякувати.

В - Ці квитки можна обміняти в касі вокзалу.

Г - Лікувальні можливості живокосту безмежні.

А - 1,3,6,8

Б - 1,4, 7,10

В - 2,3,6,9

Г - 2,4,5,10

А - ціліс..ність, балас..ний, проїз.ний

Б - жаліс..ний, свис..нути, контрас..ний

В - блис.нути, тиж. невик, капус.няк

Г - форпос..ний, ненавис..ний, віс..ник
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13. Question
Питання 32

0 /1.00 points

НЕМАЄ орфографічних помилок у реченні

14. Question
Питання 33

0 /1.00 points

Суфікс -ин- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

15. Question
Питання 34

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 34–38 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (34)______ освіти – це (35)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (36)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (37)______, що (38)______ на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

А - У ситуації супержорсткої конкуренції на ринку туристичні агенції намагаються
ставати все дужче клієнтоорієнтованими.

Б - Для цього вони створюють не які-небуть примітивні інформаційні сайти, а справжні
освітньо розважальні ресурси.

В - Тут потенційному клієнтові можна як замовити квиток у якусь екзотичну місцевісць,
так і чи мало довідатися про неї.

Г - Отже, куди б ви не вирішили поїхати, мабудь, точно щось цікаве й корисне вже
знатемете про обраний куточок світу.

А - бадилина

Б - стеблина

В - височина

Г - соломина

А - отримання
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16. Question
Питання 35

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 34–38 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (34)______ освіти – це (35)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (36)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (37)______, що (38)______ на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

17. Question
Питання 36

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 34–38 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (34)______ освіти – це (35)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (36)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (37)______, що (38)______ на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Б - набуття

В - одержання

Г - здобуття

А - індивідуалізоване

Б - індивідуалістичне

В - індивідуальне

Г - індивідуалістське

А - один від одного

Б - одне до одного

В - один з одним

Г - одне між одним
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18. Question
Питання 37

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 34–38 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (34)______ освіти – це (35)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (36)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (37)______, що (38)______ на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

19. Question
Питання 38

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 34–38 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (34)______ освіти – це (35)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (36)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (37)______, що (38)______ на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

20. Question
Питання 39

0 /1.00 points

Завдання 34–38 стосуються речення з пронумерованими пропусками. Відновіть початковий зміст цього 
речення, добираючи для кожного з пропусків 10–14 правильний варіант з-поміж запропонованих у 
відповідних за номерами завданнях.
Дистанційна форма (10)______ освіти – це (11)______ навчання, яке проходить переважно за опосередкованої 
взаємодії віддалених (12)______ учасників освітнього процесу в спеціалізованому (13)______, що (14)______ на базі 

А - середовищі

Б - осередку

В - посереднику

Г - осерді

А - знаходиться

Б - функціонує

В - перебуває

Г - оперує
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сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Редагування потребує речення

21. Question
Питання 40

0 /1.00 points

Пряму мову в реченні Іван сказав: «Як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як 
сприймають мої ідеї» правильно передано непрямою в рядку

22. Question
Питання 41

0 /1.00 points

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).
Кожен користувач Siri або Alexa,(1) очевидно,(2) знає,(3) що цифрові помічники не завжди правильно трактують 
команди власників гаджетів:(4) програмам не вистачає визначеної психологами «теорії розуму» –(5) уміння 
розпізнавати емоції,(6) думки та наміри людей.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

А - Людство неабияк переймається станом навколишнього середовища.

Б - Автомобілі й теплові електростанції дуже забруднюють атмосферу.

В - Якість питної води залежить від умов очищення та транспортування.

Г - Громадські організації часто проводять моніторинг стану природи.

Д - У більшості держав світу уряди піклуються й охороняють довкілля.

А - Іван сказав, що, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші,
як вони сприймають мої ідеї.

Б - Іван сказав, що, як і будь-якій людині, для нього важливо знати, що про мене
думають інші, як сприймають його ідеї.

В - Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про неї думають інші,
як вони сприймають її ідеї.

Г - Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про них думають, як
сприймають їхні ідеї.

Д - Іван сказав, що, як і будь-якій людині, йому важливо знати, що про нього думають
інші, як сприймають його ідеї.

А - коми 1, 2 – при вставному слові
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23. Question
Питання 42

0 /1.00 points

Прочитайте діалог.
Привітавшись, Болік дістав із кишені піджака кілька дисків.
– Що це? – запитав я.
– Музику нам записав, – пояснив Болік. – Щоб дорогою слухати.
– Та в мене свій плеєр є, – відповів я.
Останню репліку співрозмовника Болік має інтерпретувати для себе як те, що його супутник

24. Question
Питання 67

0 /1.00 points

ЧАСТИНА 4
УКРАЇНСЬКА МОВА
Прочитайте наведений у рамці нижче уривок.
·
Зважаючи на цю інформацію, надайте розгорнуту письмову відповідь на проблемне питання.
Який зі способів подолання конфліктів є найбільш ефективним?
Відповідаючи на питання, дотримуйтесь таких вимог:

чітко сформулюйте тезу;
наведіть два переконливі аргументи, що найкраще підтверджують Вашу позицію;
посильте один зі своїх аргументів показовим прикладом з історії чи сучасного суспільного життя або 
особистого досвіду (окресліть контекст, у загальних рисах схарактеризуйте події, надайте факти, укажіть 
імена історичних постатей чи сучасників / сучасниць тощо, витлумачивши, як наведене пов’язано з 

Б - кома 3 – перед підрядною частиною складного речення

В - двокрапка 4 – між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим
зв’язком

Г - тире 5 – на місці пропущеного члена речення

Д - кома 6 – при однорідних членах речення

А - має бездисковий плеєр

Б - любить іншу музику

В - не слухає музики з дисків

Г - ображений ініціативою товариша

Д - слухатиме свою музику
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обговорюваною проблемою), а інший – прикладом з мистецтва (художньої літератури чи інших видів 
мистецтва) (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, чи на художній образ, 
через який проблему розкрито, наведіть за потреби цитату тощо; не переказуйте твору, не давайте повної 
характеристики образів, проте поясніть, як наведене пов’язано з обговорюваною проблемою);
сформулюйте висновки, увиразнивши обстоювану Вами впродовж усього викладу позицію.

Made by Classtime.com

Type your answer here...
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Українська мова 11 клас (олімпіада)

1

Name:

Class: Date:

Українська мова 11 клас (олімпіада) 0 /12 points

1. Question
# Усі прикметники відносні в рядку

0 /1.00 points

2. Question
# У якому рядку всі слова написані правильно?

0 /1.00 points

3. Question
# Укажіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння

0 /1.00 points

берестяний, річний, батьківський

відомий, світовий, мамин

молочний, доньчин, кислий

мідний, піщаний, сміливий

кон’юнктура, пюпітр, медв’яний

різьбяр, крякати, Хюстон, Звягель

морквяний, різдв’яний, зїдений, манікюр

Монтеск'є, бюрократ, Приазов’я, рутвяний

менший, найвищий, щонайважчий, кращий від усіх, м'якенький

новенький, білуватий, мовчазніший, більш детальний, щонайсолодший.

ліпший, якнайглибший, найменш вдалий, більш прогресивний, яскравіший від усіх.

більш модний, жирнющий, предовгий, найменш упевнений, відважніший.

багатший, задовгий, дуже повільний, помітніший, кисліший за усе.
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4. Question
# Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку

0 /1.00 points

5. Question
# Усі слова слід писати з апострофом:

0 /1.00 points

6. Question
# Ступінь порівняння прикметника утворено неправильно в рядку

0 /1.00 points

7. Question
# Другий склад наголошений у слові

0 /1.00 points

Сиракузи, боягуз, Тибет

Запоріжжя, латиш, Світязь

Париж, Збараж, грек

киргиз, Норвегія, Кавказ

ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний

транс..європейський, пів..ялблука, торф..яний,

різдв..яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко,

п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий,

червоніший, найменш вагомий

найвужчий, якнайшвидший

малиновіший, найбільш веселіший

розумніший, найпрацьовитіший
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8. Question
# 12. Установіть відповідність

0 /1.00 points

9. Question
# Через дефіс треба писати обидва прикметники рядка

0 /1.00 points

10. Question
# 8. Доберіть відповідний прикметник до іменника

0 /1.00 points

обранець

недруг

відгомін

приятель

світло/зелений, червоно/гарячий

військово/морський, військово/полонений

південно/західний, південно/український

мовно/літературний, кисло/солодкий

візаві

пенсне

боржомі

поні

ч.р. ж.р. с.р. сп.р
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11. Question
# Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

0 /1.00 points

12. Question
Прикметник із суфіксом -зьк- утвориться від обох іменників рядка

0 /1.00 points

Made by Classtime.com

безшелес..ний, безвиїз..ний, зап’яс..ний

ус..ний, благовіс..ний, тиж..невик

гус..нути, кіс..лявий, провіс..ницький

тріс..нути, контрас..ний, рідкіс..ний

захис..ник, протес..ний, кількіс..ний

Кавказ, Гринвіч

Криворіжжя, Таганрог

Виборг, Чорнухи

Волга, Перемишль

ківі

мосьє

Гобі

регбі

шановний безкрилий піщана популярне

https://www.classtime.com/


Українська література 11 клас (олімпіада)

1

Name:

Class: Date:

Українська література 11 клас (олімпіада) 0 /24 points

1. Question
Засновником і лідером українського футуризму був

0 /1.00 points

2. Question
Установіть відповідність її назвою поезії та її основним мотивом

0 /4.00 points

Є.Плужник

П. Тичина

М. Рильський

М. Семенко

М. Зеров

«Місто»

«Запрошення»

«Бажання»

«Арфами,
арфами...»

заклик
старшого
покоління
інтелігенції
знайти
спільну
мову з

молодими
митцями

утвердження
незнищеності
стародавнього

Києва,
культури,
духовного

життя народу

гімн весні,
молодості,
вірі в
щастя

відтворення
зачарування
містом

упевненість
ліричного

героя в тому,
що, лише

перевернувши
світ з ніг на
голову,
можна

поставити все
на свої місця
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3. Question
Літературний напрям, який знайшов вияв у використанні античних тем i сюжетів,

0 /1.00 points

міфологічних образів i мотивів, у проголошені гасел «чистого мистецтва» й культу художньої форми, позбавленої 
суспільного змісту, земних насолод тощо.

4. Question
Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами

0 /4.00 points

5. Question
«….Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась» , - так висловився про
П.Тичину

0 /1.00 points

авангардизм

футуризм

неокласицизм

імпресіонізм

символізм

епітети

метафори

порівняння

риторичне

«О, золоті
далекі будні

Серед
родючих

вільних нив!»

«росила
землю
кров»

«чи ми
прозріли й
зрозуміли
солодкий
світ?»

«золоті
далекі будні»,

«дідок
нудний»

«твій
погляд... ніби
пролісок...
немов
трава...
неначе
спогад»

М. Коцюбинський



Українська література 11 клас (олімпіада)

3

6. Question
Установіть відповідність

0 /4.00 points

7. Question
У якому творі П. Тичина показав революцію в образі нареченої

0 /1.00 points

М. Зеров

Є.Маланюк

М.Жулинський

С.Єфремов

персоніфікація

епітет

паралелізм

алітерація

"сплять
старі гаї"

"перламутровий
плач"

“О панно Інно,
панно Інно
Я – сам…

Вікно. Сніги”

"дитинно,
золотоцінно"

"...всі
шляхи в
крові"

“Арфами, арфами”

“Пам’яті тридцяти”

“Одчиняйте двері”

“Ви знаєте, як липа шелестить”

“О панно Інно, панно Інно”
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8. Question
Вітаїстичність – це літературна течія, яка

0 /1.00 points

9. Question
У 1920-ті рр. існували всі літературні угруповання, КРІМ

0 /1.00 points

А  ВАПЛІТЕ  Б  «Гарт»  В  ЛуГоСад
Г  МАРС   ДПЛУГ

10. Question
Автором терміна «Розстріляне Відродження» є

0 /1.00 points

Юрій Андрухович   Б  Юрій Винничук
В  Юрій Шерех    Г  Юрій Яновський
Д Юрій Лавріненко

заперечує класичну спадщину, створюючи новий стиль

відтворює безперервний потік життя, найвищі естетичні цінності

характеризується прагненням створити мистецтво

відмовляється від традиційної віршованої форми

ВАПЛІТЕ

МАРС

"Гарт"

"Плуг"

ЛуГоСад

Юрій Андрухович

Юрій Шерех

Юрій Лавріненко

Юрій Винничук
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11. Question
Установіть відповідність між характеристикою ліричного героя та назвою поезії

0 /4.00 points

Юрій Яновський
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веселий
енергійний
юнак, що
уявляє себе
духом із
потойбіччя

уміє бачити
навколо
прекрасне,
милуватися
природою;
обдарований,
ніжний,
емоційний;
водночас
прагне нового,
змін, боротьби

це збірний
образ тридцяти
юних
захисників
України, які
загинули за
незалежність
Батьківщини

ліричний герой,
знаючи
мінливу долю,
не
відмовляється
навіть від
короткої миті
щастя,
народженої
усвідомленням
величної краси

«Пам’яті
тридцяти»

«Солодкий
світ!..»

«Ніч… а човен
– як срібний
птах!..»

«Запрошення»
«Арфами,
арфами...»



Українська література 11 клас (олімпіада)

7

12. Question
До неокласиків не належав

0 /1.00 points

Made by Classtime.com

Микола Зеров

Максим Рильський

Михайло Семенко

Павло Филипович

Михайло Драй-Хмара

https://www.classtime.com/

