
ЗАВДАННЯ 

 

Для І етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика 

 

ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 

І варіант 

 

1. Висловіть свої міркування щодо поданої нижче теми, оформивши 

їх у вигляді доповіді (1 сторінка). 

 

Геній – явище не біологічне, а підготовлене за кілька поколінь 

(О. Забужко – про Тараса Шевченка) 

12 балів 

2. Відредагуйте речення і складіть зі словами, які вжито 

неправильно, власні речення. 

1.За прогнозом у листопаді очікується багато осадків. 2. Приймати ліки 

слід по одній таблетці натощак або через півгодини після їди.3.Директор 

озвучив правила поводження в шкільній столовій. 4.Доповідач сказав 

багато теплих слів на адрес присутнім. 5.Найближчим часом в Україні 

планують відмінити трудові книжки, враховуючи досвід інших країн. 

 

4 бали 

 

3. Запишіть словами різні варіанти відповіді на питання: «Котра 

година?» 

7.15, 8.30, 10.20, 12.35, 16.40,18.55 

 

4 бали 

4. Правильно наголосіть подані слова 

Височина, гуртом, живопис, поперек, диспансер, мармуровий, міліметр, 

навпіл, помилка, широко, дворазовий, візник, кишка, передрук, оптовий, 

псевдонім, кулінарія, показник, полиця, терези, чорнозем, щелепа, яловичина. 

4 бали 

 

5. У поданому тексті вставити необхідні орфограми й пунктограми. 

Випишіть складні речення, зробіть їх схеми та вкажіть тип 

відношення між частинами. 



Скиригайло провів його поглядом. Ні цей чернець веде себе не як 

покірливий Божий слуга вже навіть у цій короткій розмові він ніби почав 

натискати на князя чогось од нього загадково вимагаючи а від милостині 

гордо відмовляючись. Але Скиригайло за б..нкетним столом не міг багато 

міркувати все більшу й більшу відчував згагу все більше й більше наливався 

трунком хоч добре знав чим це все кінчається. Так воно зрештою й сталося 

як бувало завжди тобто за кілька годин по тій розсудливій розмові князь 

почав верзти казна/що і до всіх чіплятися. Вдарив слугу а тоді заревів на все 

горло ніби і співаючи а насправді щось безтямно вигукуючи. Ще згодом почав 

трусити руками над головою й хтозна/кому загрожувати королю братові 

Володимирові чи й самому Вітовту який сидів на чолі столу й кисло 

всміхався бо добре відав Скиригайло тільки хмільний так несамовитів. 

Коли ж йому це набридло звів руку й зробив непевний рух кілька дужих 

молодців із його найближчої охорони підійшли неквапно до Скиригайла 

раптово кинулись на нього очевидно чинили так не раз звалили і справно 

зв…язали (В. Шевчук). 

 

10 балів 

 

6. До поданих фразеологізмів доберіть синоніми, складіть 5 речень з 

будь-якими фразеологізмами 

 

Вхопити шилом патоки, смалити халявки, як собаці другий хвіст, 

передати куті меду, на бідного Макара всі шишки летять, справляти 

брехні, хоч до рани клади, як з клоччя батіг, співати дифірамби, підливати 

оливи в огонь, кидати слово на вітер, хоч картину малюй, зуб на зуб не 

попадає, взяти ноги в руки.  

6 балів 

 

Загальна кількість балів – 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ 

 

Для І етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика 

 

ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації  

 

ІІ варіант 

 

1. Висловіть свої міркування щодо зазначеної нижче теми, оформіть 

їх у вигляді доповіді (1 сторінка). 

 

І стоїть Україна перед нашим духовним зором у вогні, як неопалима 

купина (О. Довженко) 

12 балів 

 

2. Перекладіть словосполучення українською мовою. Складіть із 

трьома речення. 

Работать по ходням дням; экзамен по украинскому языку; прочитать с 

первой по десятую страницу; по истечении срока; добрый по характеру; я 

к вам по делу; комиссия по составлению резолюции; обучать на родном 

языке; на наличные деньги; бать к восьми часам; прибенуть к хитростям.   

 

4 бали 

 

3. Запишіть словами різні варіанти відповіді на питання: «Котра 

година?» 

7.14, 9.30, 11.23, 13.36, 16.41,17.55 

 

4 бали 

4. Правильно наголосіть подані слова. 

Запорука, ікло, каталог, кулінарія, перегук, жевріти, загадка, завершити, 

кропива, платня, терези, солодощі, почасти, сироватка, царина, феномен, 

чорнозем, урізнобіч, разом, ринковий, курятина, втрутитися, досхочу, 

дрімота. 

4 бали 

 



5. У поданому тексті вставити необхідні орфограми й пунктограми. 

Випишіть складні речення, зробіть їх схеми та вкажіть тип 

відношення між частинами. Випішіть частки.  

 

А втім я люблю як пахне скош…на трава. Так ще пахне від молодого 

жеребця який жує конюшину зазеленюючи свої шовкові заїди і щоб швидше 

збігав час ти можеш уявити себе конем тим більше якщо ти ще недавно 

спав із рябою кобилою ти вже вважай став жеребцем який випасає ось ці 

соковиті галявини чим більше трави, тим краще. Перевтілюватися дуже 

легко тут не потрібно жодних зусиль особливо якщо ти вже давно не 

людина а звичайнісінький елементал  істота яка живиться стихіями. 

Втім той-таки наш психоаналітик Андре Сіяк каже що елементали це 

його улюблена тема стоять не нижче за людину і відрізняються від неї лише 

тим що в них не одна душа а кілька. Різниця полягає в тому каже Андре Сіяк 

що ми не походимо від Адама. Так ми зодягаємося закохуємося іноді навіть 

одружуємося але діти належать не нам. Ми розчиняємося в людському 

натовпі і знаємо все що відбувається навколо. Щоправда дехто із нас 

залишається на рівні рослинного існування однак той хто навчиться 

підкоряти собі всі стихії хто зуміє живитися ними як жаба живиться 

комахами той зможе все (Василь Шкляр). 

10 балів 

 

6. Доберіть максимальну кількість фразеологізмів до понять 

«мовчати», «ледарювати», «завершувати», «далеко», «молодий». Із 

5-ма фразеологізмами скласти речення. 
 

6 балів 

 

Загальна кількість балів - 40 

 

 

 


