
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури
2018-2019 н.р.

7 клас

1.  Напишіть  есе за  однією  із  запропонованих  тем.  Для  висловлення
думок послуговуйтеся звертанням, вставним словом, реченням із прямою
мовою.

 Що робить мене щасливим(ою)?
 Хай живе неоднаковість, слава відмінностям! (П. Загребельний)
 Люди! Будьте взаємно ввічливими!

15 балів

2. Запишіть правильно слова.
Тьм..яний, з(с)цідити, казна/в/кого, вар..яг, С(с)узір’я В(в)еликого П(п)са,

граф..т..,  різ..б..яр,  спагет..і,  плещ..мо,  фіто/т..рапія,  хіміко/технологічний,
їж…жу,  мар..во,  аби/хто,  сонце/сяйний,  напів/відчинений,  пів/Єгипту,
міні/опера, без..якірний, Юріє.  

5 балів

3. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки, зробіть
синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним
словом  частину  мови,  дайте  характеристику  речення  за  метою
висловлювання та будовою).

Українські  пісні  це  за  словами  Миколи  Гоголя  народна  історія  яскрава
сповнена барв (З підручника).

6 балів

4. Установіть відповідності між правою та лівою колонками, запишіть
утворені синонімічні пари. Складіть речення з одним із фразеологізмів.
Кури не клюють Клювати носом
У рот води набрати Милити шию
Сліпці сватають Хоч у рамку вправ
Знімати стружку Хоч греблю гати
Хоч з лиця воду пий Ні пари з вуст

6 балів

5. Відредагуйте словосполучення.
Невірний  результат,  я  вибачаюсь,  найбільш  талановитіший  актор,

відкрити  очі,  слідуючий  пацієнт,  хороше  відношення,  коврове  покриття,
пропустити по хворобі, відкрити крамницю, розумний вундеркінд.  

5 балів



6. Дайте відповіді на запитання.
1. Назвіть основні ознаки балади.
2. Хто з письменників перекладав на німецьку українські народні пісні,
допомагав  М.  Грушевському з  німецьким перекладом «Історії  України-
Руси»?
3. Назвіть три образи-символи народної пісні «Ой у степу криниченька».  

4.  Проілюструйте  піснею  витвір  мистецтва
(гравюру) художниці С. Гебус-Баранецької «Танок
гуцулів». Назвіть жанровий різновид пісні. 

5. Чи можливе, на вашу думку, застосування елементів
гумору  чи  сатири  в  традиційних  коломийках?
Підтвердіть свою відповідь цитатою.
6.  Хто  з  письменників  «найбільше любив одяг  сірого
кольору,  вишивану  сорочку.  Щоліта  мандрував  пішки,
збирав гриби. Його мрією було купити велосипед, однак
вона так і не здійснилася» (В. Шевчук)?

6 балів

7. Розкрийте поняття «героїко-романтична повість». 
Назвіть приклади творів української та зарубіжної літератури.

4 бали

Максимальна кількість балів – 47.


