
ДНУ   ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО (ДИСТАНЦIЙНОГО) ТУРУ 

Олімпіади з  української мови 

для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти 

Максимальний бал оцінювання –100.  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді   (№1–8) складається з основи та п’яти варіан-

тів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо  учасник вибрав 

і позначив літеру у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ. Це завдання оцінюється в  0 або 10 балів: 10 балів, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді, 

або відповіді не надано.  

 

 

1. З’ясуйте, в якому рядку допущено орфографічну помилку. 

А тижневий, проїзний, чесний, пізній. 

Б обласний, хвастливий, студентський, проїздний. 

В абітурієнтський, шістнадцять, вісник, дилетантський. 

Г щасливий, виїзний, контрастний, випускний. 

Д швидкісний, обласний, корисний, гігантський 

 

2. Визначте, в якому рядку в усіх словах на місці крапок треба вставити букву Е.  

А Комп..тентність, пр…людія, пиш…мо, пр...тендент 

Б м…р…живо, пр…рогатива,  д…р…гент, експ..ртиза. 

В експ..р..мент, р…нтабельність, д..скр..дитація, пр…вілей. 

Г ч…кати, опр…олюднення, пр…мітив, альт..рнатива. 

Д пр...амбула, пр...стол, пр…тензія, пр…мітив. 

 

3. Укажіть рядок, в якому числівник 159 в О. в. написано правильно  

А Шестистами п’ятдесяти дев’ятьма. 

Б Шістьмастами (шістьомастами) п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) дев’ятьма (дев’ятьома). 

В Шестистами п’ятидесятьма (п’ятдесятьома) дев’яти (дев’ятьома). 

Г Шестьюстами п’ятидесятьма (п’ятидесятьома) дев’ятьма (дев’ятьома). 

Д Шістьмастами п’ятдесяти дев’ятьма. 

 

4. Назвіть рядок, в якому порушено принципи наголошення слів  

А ЗрУчний, фаховИй, чорнОслив, фартУх 

Б ВестИ, видАння, кОлія, перЕпис 

В ПіцЕрія, псевдонІм, добовИй, жалюзІ 

Г НанЕсти, усередИні, зраннЯ, нОвий 

Д вИпадок, одинАдцять, інженЕрія, завдАння 

  

5. В якому рядку НЕМАЄ помилок? 

А. Згідно документа, по неуважності, при будь-яких обставинах 

Б Завдяки хворобі, на протязі дня, по її розповіді 

В З ініціативи, залежно від ситуації, відповідати за бажанням 

Г Вірний переклад, по відсутності, сміятися над ним 

Д Відповідно розпорядження, приймати участь, дякую Вас. 

 

6. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в усіх словах рядка 

А Олександре, Анатолію, Олегу Сергійовичу, Людвігу 

Б Ольга Юліанівна, Василе Петрович, Петро Андрійовиче 

В Колего Степане, Антоне Яковичу, дідусю, Катю, Джеку 



Г Учителю, тату, Богдане, лікарю Віталію 

Д Андрію, Стефаніє, Валентино, бабусю, Маріє Федорівно 

 

7. Кому перед виділеним сполучником І потрібно ставити в реченні рядка  

А Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно… 

Б По узліссі і на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. 

В Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають… 

Г Палажка встала і, піднявши руку вгору, почала розказувати прочанам… 

Д. Коли надії безслідно розметались, очі вже самі плачуть і на серці вовки виють 

 

 

8. Закінчення –а(я) у формі родового відмінка мають усі іменники рядка 

А Слухач, спорт, інтеграл, Кривий Ріг 

Б паспорт, грам, квадрат, коефіцієнт 

В Київ, гектар, спосіб, характер 

Г прапор, ремонт, Крим, зошит 

Д університет, квітень, атом, колектив 

 

9. Доберіть приклад до кожної умови вживання тире 

 

1 тире при прямій мові 

2 тире в неповному ре-

ченні 

3 тире між підметом і 

присудком 

4 тире між частинами 

складного речення 

5 тире при однорідних 

членах речення  

 

А  Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли і вози – 

все те його добро. 

Б Старшого Кайдашевого сина звали Карпом, меншого 

– Лавріном. 

В Хвилька тривожної мовчанки – свиснула стріла – і за-

ревів звір, мов скажений. 

Г Помешкання наше – фантастичний палац: це будинок 

розстріляного шляхтича. 

Д «Панове судді, я прошу пробачення», - сказав Горбань 

з паперами в руці. 

 

 

10.  Доберіть приклад до кожного  речення (розділові знаки пропущено)  

1. складносурядне            

2. складнопідрядне 

3. безсполучникове 

4. з різними видами зв’язку 

5.  просте речення 

А Вік живи вік учись. 

Б З тихих озер загірної комуни шелестить шелест то йде 

Марія. 

В Тільки сизий димок в’ється над чорними димарями та 

ще біля обледенілих колодязів застигли задубілі жу-

равлі. 

Г Мати вірила земля усе знає що говорить чи думає чо-

ловік. 

Д Гірко думати що пройде життя без горя і без щастя, в 

суєті денних турбот.. 

 


