
Завдання до  ІІ етапу олімпіади з української мови 
для студентів ВНЗ І –ІІ рівня акредитації 

Херсонської області 
1. Диктант (10 балів). 
2.Напишіть міні – твір на одну із тем: 

1. Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати  і шукати рідного 
краю на своїй землі ( Леся Українка). 

2. Як парость виноградної лози, плекайте мову ( М. Рильський). 
3. Наполеглива праця все перемагає (Вергілій).(16 балів) 

3.Тестові завдання ( 39 балів) 
4.Усний тур (15 балів) 
 Підготуйте і проведіть презентацію Вашого навчального закладу. 
 

Тестові завдання 
 

Варіант 1 
Завдання 1-29  мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. 
Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з 
інструкцією. 

1.  В  якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ ? 
А …аньбити, …агаразд, …оробець, …уманіст, …урток. 
Б. …рати, …арний, …аз, …гуртожиток, …гущавина. 
В. …валт, …рунт, …аздиня, …анок, …ава. 
Г. …удзк, …арбуз, …уркіт, …гуцульський,…риб. 
Д. …асло, …елготати, …олсувати, …уска, …рунтопровід 

2. У якому рядку в усіх словах однакова кількість складів? 
А.  Переказ, приказка, розповідь, мовлення, оповідка. 
Б.  Мовознавець, спеціаліст, прикордонник, металург, працівник. 
В.  Речення, вимова, висновок, враження, звернення. 
Г.  Покоління, майбутнє, довкілля, порядок, площина. 
Д.  Вихованість, порядність, скромність, привітність. 
 

3. У якому рядку допущено орфографічну помилку? 
А. Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка. 
Б. З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях. 
В. Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю. 
Г. Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк. 
Д. Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний. 
 

4. У якому рядку всі слова пишуться з ь? 
А. Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці 
Б. Парасці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся. 
В. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці. 
Г. Вел..можа,  брех..ня,  брен..кати,  блис..тіти, бат…ківський. 
Д. Батьківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці. 
 

5. У якому рядку подані слова становлять синонімічний ряд? 



А. Мовчазливий, мовчазність, мовчазна, мовчанка, мовчати. 
Б. Мовчазний, говіркий, говірка, мовчун, мова. 
В. Мовчазний , небалакучий, неговіркий, маломовний, небагатослівний 
Г. Слово, словник, префікс, закінчення, суфікс. 
Д. Мовчати, говорити, слухати, кричати, шептати. 
 

6. Які фразеологізми становлять синонімічний ряд? 
А. Зачепити за живе; зривати маску; відкривати очі; перемивати кісточки. 
Б.  Очей не відірвати; ні в казці сказати ні пером написати; хоч з лиця воду    пий; 
писана красуня. 
В. Брати на себе; укривати ганьбою; зіграти в ящик; допікати до живого. 
Г.  Обливати брудом, гав ловити, розкривати рота, собаку з'їсти. 
Д. Пекти раків; ласти задніх; зуб на зуб не попадає; правити теревені. 
 

7. У якому рядку всі слова належать до службових частин мови? 
А. Держава, господарювати, хтось, з-під, п'ять. 
Б. Але, отже, з-під, би, тому що. 
В. Хоч, зерно, по-іншому, ясний, аби. 
Г. Нібито, щоб, я, він, немов. 
Д. Браття, будь-коли, запам'ятати, його, котрий. 
 

8. У якому рядку всі іменники мають форму і однини, множини? 
А. Білизна, височінь, доброта, глибина, заздрість. 
Б. Селянство, професура, староста, ботвиння, сонце. 
В. Фосфор, глина, золото, сало, яшма. 
Г. Книга, нога, заєць, огірок, країна. 
Д.Читання, сум, демократизм, доцільність, лагідність. 
 

9. У якому рядку всі прикметники належать до м'якої групи? 
А. Вчорашній, домашній, дружній, братній, сусідній. 
Б. Гіркий, глухий, сизий, сліпий, веселий. 
В. Червоний, високий, будній, весінній, задній. 
Г. Мужній, величний, тугий, свіжий, старший. 
Д. Готов, давній, прудкий, народний, середній. 
 

10.  Які прикметники називаються якісними? 
А. Прикметники, що вказують на ознаки предметів за різноманітними відношеннями 
між предметами. 
Б. Прикметники, що означають приналежність чого-небудь людині чи тварині і 
відповідають на питання чий? чия? чиє? 
В. Прикметники, що виражають відношення до місця і часу. 
Г.Прикметники, що виражають відношення до матеріалу, з якого виготовлено 
предмет. 
Д.Прикметники, що виражають таку ознаку, яка може бути у предмета в більшій чи 
меншій мірі. 
 

11. У якому рядку всі займенники відмінюються як прикметники? 
А. Хто-небудь, стільки, весь, цей, самий. 



Б. Що, абиякий, мій, будь-що, він. 
В.Наш, твій, я, себе, цей. 
Г. Вона, скільки, хтось, свій, всякий. 
Д. Інший, такий, твій, деякий, котрий. 
 

12. У якому рядку всі займенники пишуться разом? 
А. Ні/хто, де/який, аби/що, ні/котрий. 
Б. Ні/для/кого, ні/який, де/що, хтозна/що, аби/хто. 
В. Ні/скільки, ні/з/чим, де/хто, будь/що, казна/що. 
Г. Ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто, будь/хто. 
Д. Ні/в/якому, ні/чого, де/що, хто/небудь, аби/хто 
 

13. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито в родовому відмінку? 
А. Ста, двох, п'яти, восьми, десяти. 
Б. Одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти. 
В. Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот. 
Г. Сорока, дев'яноста, двомстам, семистам, п'ятдесяти. 
Д. Двадцяти, тридцяти, сорока, шістдесяти, сімдесяти. 
 

14. Як відмінюються числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, 
вісімсот, дев'ятсот? 
А. У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а. 
Б. Під час відмінювання відмінюються обидві частини. 
В. Під час відмінювання відмінюється лише друга частина. 
Г. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и. 
Д. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -е. 
 

15. У якому рядку всі дієслова II дієвідміни? 
А. Мчати, відпустити, кипіти, горіти, полоти. 
Б. Любити, приходити, мріяти, їздити, боротися. 
В. Котити, верещати, веселитись, летіти, садити. 
Г.Ревіти, подорожувати, переконувати, хотіти, цвісти. 
Д. Ставити, одягати, заздрити, радіти, бриніти. 
 

16. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо? 
А. Не/квапитися, не/поспішати, не/мандрувати, не/ дорахувати, не/славити 
(ганьбити). 
Б. Не/привітатися, не /забувати, не/крутити, не/славити (не прославляти), 
не/навидіти. 
В. Не/здолати, не/перемогти, не/отримати, не/здужати (не могти), не/здужати 
(хворіти). 
Г. Не/сваритися, не/змарнувати, не/зникнути, не/ сподіватися, не/мріяти. 
Д. Не/вгавати, не/чекати, не/доклеїти, не/хтувати, не/починати. 
 

17.  У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів? 
А. Слухають, погоджуються, з'являються, цвітуть, кричать. 
Б. Згадують, хиляться, оселяться, ідуть, лають. 
В. Ставляться, відчувають, хотять, фарбують, чешуть. 



Г. Леліють, прикрашають, вражають, ховають, ворушать. 
Д. Муркотять (від муркотіти), роблять, тягнуться, визволяють, лунають. 
 

18. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану? 
А. Зів'ялий, розквітлий, квітучий, працюючий, передплачений. 
Б. Невстигаючий, позеленілий, пожовклий, пройдений, засклений. 
В. Зафарбований, записаний, прочитаний, заспіваний, збентежений. 
Г. Зароблений, зляканий, колючий, заплаканий, попереджений. 
Д. Закручений, сяючий, замріяний, переспілий, розмальований. 
 

19. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом? 
А. Не/зрізане дерево, не/знятий ще фільм, не/подаровані, а куплені квіти, 
не/розчистивши. 
Б. Не/затоплені повінню поля, не/прив'язаний човен, не/домалювавши, 
не/створивши. 
В. Не/злюбивши, не/доспавши, не/обсаджений берег, не/розкраяна паляниця. 
Г. Будівництво не/завершене, не/завершена ніким робота, не/прогріта земля, 
не/скопавши. 
Д.Не/підготовлений ще проект, не/згадані імена, не/ відремонтувавши, 
не/розгадуючи.. 
 

20. У якому рядку не від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння? 
А. Рішуче, багато, щойно, тихо, далеко. 
Б. Гарно, красиво, корисно, весело, завзято. 
В. Лукаво, мало, міцно, швидко, дбайливо. 
Г. Глибоко, рано, швидко, легко, вузько. 
Д. Дорого, голосно, важко, просто, зручно. 

21.У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників? 
А. Праворуч, пліч-о-пліч, рік у рік, зверху, по-нашому, 
Б. По двоє, вдвічі, удвох, на щастя, по-друге. 
В. Нашвидкуруч, коли-не-коли, безвісти, без жалю, старанно. 
Г. Віч-на-віч, у стократ, заочі, абияк, ніколи. 
Д. Вкупі, до вподоби, безладу, допізна, щодня. 
 

22.У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс? 
А.  Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред. 
Б. З/поза, з/за, з/посеред, по/при, не/зважаючи на. 
В. За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок. 
Г. В/продовж, що/до, з/метою, за/допомогою, по/серед. 
Д. Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад. 

23. У якому реченні іменна частина присудка виражена іменником у називному 
відмінку? 

А. Кажуть, що перше кохання завжди нещасливе (М.Чабанівський ). 
Б. Мати — це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії 
життя (Г.Кривда). 
В. Вечір лагідний, свіжий (Є.Гуцало). 
Г. День довгий, безконечний, тривожний (М.Коцюбинський)  
Д. Вечір і справді був чудовий (Ю.Смолич). 



 
24. Знайдіть означено-особове односкладне речення. 

А. У народі кажуть: розумно жити — хвилиною дорожити (3 часопису ). 
Б. Я спішу до вас на розмову, на розраду у час вечірній. Перед вами я, мамо, знову 
у любові моїй безмірній (В.Колодій). 
В. Поклич мене. Я по тонкім льоду До тебе знов дорогу віднайду (С.Пушик). 
Г. Не вбити нас! Не спопелити мою Хатиноньку, Хатинь! Наш дух незламний буде 
жити В серцях прийдешніх поколінь (В.Бровченко). 
Д. Жити — щоб шукати істину, і в цьому щастя ( П Загребельний ) 
 

25. Серед наведених речень знайдіть складне безсполучникове. 
А. А вода у криниці солодша, ніж була, дзвінка, різдвяна, пахне грушами 
(В.Китайгородська). 
Б. Оксана, поливаючи квітки, співає веснянки (Леся Українка).  
В.Печаль в очах — ознака українця — віками вгризлась в генетичний код 
(В.Лелек). 
Г. Є мудра книжка — не жалій годин (В.Василашко). 
Д. У долі, горем сповненій по вінця, зберіг у пісні душу мій народ (В.Лелек). 
 

26. У структурі якого речення є підрядна з'ясувальна частина? 
А. Всесвітові, як твердять учені, приблизно 20 мільярдів років (М.Подолян). 
Б. Ми, як відомо, не з полохливих (М.Подолян). 
В  мабуть, не одному з нас подумалось в ті дні, яким великим може бути внесок 
письменника у духовне життя нації (О.Гончар). 
Г. Як мовиться, хмара сонця не заступить (М.Подолян). 
Д. Знаю: друзі-брати ждуть мене у безмежному світі (М.Нагнибіда). 
 

27. Укажіть складнопідрядне речення часу. 
А. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні (В.Сухомлинський ). 
Б. Людина може стати другом, товаришем і братом іншій людині лише за умови, 
коли горе іншого стане її особистим горем (В.Сухомлинський). 
В. Люби, як світ і світло, Україну, допоки твій світильник не погас (Б.Чепурко). 
Г. Скільки не йдеш — і перед тобою, і за тобою плинуть степи (М.Стельмах). 
Д. Коли багато сумнівів, мало діла (В.Кисельов) 
 
 

28. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? 
А. — Оце все разом і є для мене любов, І кращого я навіть не хочу (М.Стельмах). 
Б. І яскраво, як і завжди, світило сонце і збурювалися теплі вітри, і знову квітли 
бузок, черемха, тополя, троянди (Р.Іванченко). 
В. Лиш місяць мерзне у вікні нічному і паморозь, мов папороть, цвіте (Б.Грищук). 
Г. Ліс темний, високий, густе гілля переплелося і де-не-де низько звисає над 
вузькою смугою дороги (Я.Гримайло). 
Д. Вона (Цвітанка) ступила ще кілька кроків, і раптом ліс кінчився (В.Малик). 
 

29. Продовжіть речення: "Прикметники змінюються..." 
А. "...тільки за відмінками". 
Б. "...за родами, відмінками і числами". 



В. "...тільки за родами". 
Г. "...тільки за числами". 
Д. "...тільки за числами і відмінками". 
 

30. Встановіть відповідність . 

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, 
і поставте в бланку на перетині  відповідних колонок і рядків. 

1. Дієслово у формі наказового способу                         А. перевірили б 
2. Дієслово у формі інфінітива                                         Б. переходите 
3. Дієслово у формі майбутнього часу                            В. Виховуватимемо 
4. Дієслово у формі теперішнього часу                           Г. поплавати                             

                                                                                           Д. покваптеся 



 
 

 


