
Завдання ІІІ -  туру ІІІ Міжнародного  конкурсу 

з української мови ім.Петра Яцика 

2019 рік 

 

11 клас 

 

    І. Написати твір на одну із тем: 

                   1. І європейцем я живу в краю Шевченка і Богдана. 

                                                                                                       П.Мак 

                   2. Святиться пісня, хліб і вчителя ім’я. 

                                                                                                        М.Сом                                                                                                                                                  

12 б. 

    ІІ. Вказати омоніми, омоформи омофони, в поданих реченнях, 

        прокоментувати їх стилістичну роль. 

                   1. Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав упав. 

                   2. Твої листи зів’ялим листом пахнуть. 

                   3. А нам не до суму за гонорарну суму. 

                   4. Вересню мій, веслами греби, ждуть тебе на березі з кошиком 

гриби. 

                                                                                                                                                  

4 б. 

   ІІІ. Знайти неправильне вживання слів у наведених реченнях. Записати  

         правильно. 

                1. Життя Насті у пані стало таким самим, як смерть. 

                2. Не можна не вказати на такі твори В.Сосюри, як “Червона зима”, 

                    “Розстріляне безсмертя”, “Мазепа”, “Любіть Україну”. 

                3. І.Карпенко-Карий дотепно використав куркуля Калитку в п’єсі 



                    “Сто тисяч”. 

                4. Лев’ячу частку зібраних суниць отримала Мар’яна.                                            

4 б. 

    ІV. Дібрати синоніми до поданих застарілих слів та ввести їх у речення. 

                 Челобитна – 

                  Драгоман – 

                  Десниця – 

                  Бористен – 

                  Каламар -                                                                                                                    

5 б. 

    V. З’ясувати значення крилатих виразів з творчості Г.Сковороди та 

        О.Довженка. 

        1. Не за обличчя судіть, а за серце. 

        2. З видимого пізнай невидиме. 

        3. Любов є джерело всякого життя. 

        4. Думай неухильно тільки про велике. 

       5. Підніми природу всю до свого серця і  серце своє високо неси.                                  

5 б. 

                   Завдання усного туру. 

             У деяких країнах існують дві державні мови. Дехто пропонує і 

Україні 

        піти таким шляхом. Але фіни, наприклад, не хочуть розуміти шведську у  

        країні Суомі, фламандці “не розуміють” французької у Бельгії… 

             Як бачимо, поширення двох державних мов в одній країні завжди є 

       станом нестійкої рівноваги. 

             Висловіть своє власне ставлення до мовної проблеми  в Україні.                              

       Всього: 40 балів 



 

 

 

     Міжнародний  конкурс з української мови 

імені Петра Яцика 

Завдання для районного етапу конкурсу 

 

10-й клас 

І. Виберіть одну з поданих цитат і розгорніть її в роздум. 

   Введіть у текст роздуму цитатний матеріал. 

 

(24 бали) 

    1) «Хай не гине наша слава поміж козаками» (з історичної 

пісні). 

 

    2) «Діла добрих обновляться,  

          Діла злих загинуть» (Т. Шевченко). 

 

ІІ. Відредагуйте текст. (5 балів) 

      Згідно статті 49 Закона України про вибори територіальна 

виборча комісія за 14 днів до дня проведення виборів мала 

передати участковим виборчим комісіям по два примірника 

інформаційних плакатів партій та кандидатів, які приймають 

участь в виборах. 

 

ІІІ. Доберіть українські за походженням синоніми – 

відповідники  до слів. 

 

(8 балів) 



        Ажурний, антракт, аромат, елегантний, оказія, офіра, 

професія, фон. 

 

IV. Розкрийте значення поданих фразеологізмів і доберіть до 

кожного по два фразеологізми-синоніми.  

 

(4 бали) 

1) Й за вухом не свербить. 

2) Мати кебету. 

3) Не мати дев’ятої клепки. 

4) Ноги на плечі. 

 

V. Запишіть речення і поставте розділові знаки (4 бали). 

     Підкресліть головні та другорядні члени речення (4 бали). 

     Зобразіть подане речення схематично (2 бали). 

     Дайте загальну характеристику синтаксичної конструкції 

     (1 бал). 

 

 

 

 

(11 балів) 

        Над водою хмарою нависли біло-сірі чайки які то жалібно 

скиглять а то й вигукують щось ніби по-людському часто 

припадають до води наче бджоли до квіток стараються 

схопити хоч сяку-таку поживу на льоту але їхні старання 

зводяться нанівець бо вони ніяк не встигають вода надто 

прудка. 

 

VI. Від поданих слів утворіть імена по батькові чоловічого й 

жіночого роду. 

 

(20 балів) 

Ананій, Анатолій, Василь, Віталій, Гордій, Григорій, 

Данило, Зіновій, Ілля, Кузьма, Лаврентій, Лаврін, Лев, 

Левко, Лука, Лукаш, Микита, Микола, Оксент, Оксентій.  

 

 



 

Загальна кількість – 72 бали 

 

 

Міжнародний  конкурс з української мови 

 імені Петра Яцика 

Завдання для районного етапу конкурсу 

 

11-й клас 

І. Напишіть творчу роботу на одну з тем. (24 бали) 

    1) Яким книжкам надають перевагу мої ровесники?  

    2) Розмова з Україною (використайте епіграф: «Хай 

мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю» (В. 

Симоненко)). 

 

ІІ. Відредагуйте речення. (4 бали) 

      Краще попередити хворобу, ніж потім довго лічитися, і 

давайте не забувати про закаляння організму. 

 

ІІІ. Поставте наголос у виділених словах і словоформах. (12 балів) 

        Вимога, вимова, випадок, ліричні вірші, ці граблі, 

козаки, розставити крапки, обруч, зі свіжими 

овочами, перелік, черговий, черствий. 

 

IV. Запишіть подані слова, знявши риски. (20 балів) 



 Аби/хто; багряно/синій; білко/вмісний; 

білково/вітамінний; біло/блакитний; біло/сніжний; 

віч/на/віч; в/міру; в/наслідок; в/нічию; в/ногу; в/обріз; 

вогненно/червоний; в/решті/решт; всесвітньо/відомий; 

всесвітньо/історичний; 

мисливсько/скотарський; міні/футбол; радіо/фізичний; 

теле/і/радіо/передачі. 

 

V. Від поданих слів утворіть присвійні прикметники 

чоловічого і жіночого роду. 

 

(20 балів) 

        Анатолій, батько, брат, Василь, Гаврило, Галина, Галя, 

Лукаш, Марія, Марійка, Марічка, Маруся, Матвій, 

Оля, свекор, свекруха, сестра, тато, Тиміш, Федір. 

 

VІ. Запишіть речення й розставте розділові знаки. 

Підкресліть головні та другорядні члени речення. 

 

(6 балів) 

         Слухали Івана в цілковитій тиші магнетизм його 

виступу був настільки глибокий що коли він замовк 

якусь хвилину присутні мовчали (за О. Бердником). 

 

 

 

Загальна кількість – 86 балів 

 

 


