
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
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9 клас

Українська мова

І. Напишіть есе, продовжуючи текст. Доберіть до твору заголовок.
Над сенсом життя тисячоліттями мислять вчені,  філософи,  поети.  

А мені здається, що я розумію сенс життя.
12 балів

ІІ. Відредагуйте словосполучення.
Бурхливі  овації,  рахуватися  з  чужою  думкою,  відповідно  з

можливостями, п’ятидесятирічний чоловік, навчати грі на гітарі, вишукана
хрустальна  ваза,  біографічний  життєпис,  називати  по  імені,  дорожчий
золота, зайняли перше місце.

5 балів

ІІІ.  Випишіть  із  поданих  речень  фразеологізми.  Поясніть  значення  та
вкажіть походження кожного з них.

Вожді, пророки, славні вояки – їм не судилось канути у Лету, їх імена
палають, як зірки (М. Луків). Мого народу згублені кровини  – неопалима купина
калини  (М.  Боровко).  Мальвам  розкішним  вклонились  біля  тину.  Легко  тут
дишеться блудному сину (Б.  Дегтярьов).  Відсій кукіль і  відбери зерно,  посій
його й не жди, як зійде ряснотою, а прагненням своїм і працею крутою доглянь
і перевір, яке на зріст воно (А. Малишко). Поставимо тут багато крапок: ці
імена  тільки  найперші  в  першому  ряді,  а  взагалі  їх  легіон  (Ю.Смолич).
Відреклись нас сильні світу – і князі, і воєводи… (І.Франко).

6 балів

ІV.  Визначте  й  поясніть  у  реченні  синтаксичну  роль  виділених  слів
(підкресліть виділені слова як члени речення).

1)  Любить людей мене навчила мати. 2) Астрономія  була ахіллесовою
п’ятою в  його  знаннях.  3)  Шумлять  за  вікном  тополі  й  осокори,  гудуть
розгойдані  вітрами. 4) А ключі  від щастя в наших руках. 5) Хлопця охопило
почуття самотності й розгубленості. 6) Нахаба-вітер із-під хустини вибиває
пасма кіс. 

6 балів



Українська література

І.  Запишіть  відповіді,  дотримуючись  чіткості  й  лаконічності  у
висловлюваннях.
1. Назвіть види народних балад. 
2. Що таке метаморфоза? У яких творах найчастіше зустрічається? 
3. Назвіть найвідоміших українських фольклористів (не менше 3- х). 
4. На основі якої балади І. Франко написав п’єсу «Украдене щастя»?
5. У  якій  книзі  був  уміщений  список  рекомендованих  і  заборонених  книг,
долучений до найдавнішого списку апокрифів? 
6. Чотири  сонця у «Слові…» символізують…
7. Слова «Ні хитрому, ні скритному, ні чаклуну спритному – суду Божого не
минути…»  промовив у «Слові…»…. 
8.  Центральним у «Слові…»  є образ…

8 балів
ІІ.  Розкрийте  літературознавче  питання,  послуговуючись  конкретними
прикладами.

Основні риси літературного бароко.
6 балів

ІІІ. Випишіть художні засоби з вірша (до 5 прикладів).
Хай буде легко. Дотиком пера.
Хай буде вічно. Спомином пресвітлим.
Цей білий світ – березова кора,
по чорних днях побілена десь звідтам.

Сьогодні сніг іти вже поривавсь.
Сьогодні осінь похлинулась димом.
Хай буде гірко. Спогадом про Вас.
Хай буде світло, спогадом предивним.

Хай не розбудить смутку телефон.
Нехай печаль не зрушиться листами.
Хай буде легко. Це був тільки сон,
що ледь торкнувся пам’яті вустами.

Ліна Костенко
10 балів

Максимальна кількість балів – 53.


