
Демонстраційний варіант  

ДНУ    ЗАВДАННЯ ДРУГОГОО (ОЧНОГО) ТУРУ 

Олімпіади з  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої 

освіти 

Варіант  містить 10 завдань відкритої форми з відповіддю,  кожне з 

яких оцінюється в 10 балів в залежності від аргументації та застосування 

правил при  отриманні остаточного результату.  Тривалість екзамену 120 

хвилин.Максимальний бал оцінювання –100.  

 
1. Поставте наголос у словах: завдання, мережа, багаторазовий, уподобання, 

довідник, нести, листопад (місяць), стовідсотковий, новий, металургія. 

2. Відредагуйте словосполучення 

Приймати участь –  

У січні місяці 2022 року –  

Рахувати можливим –  

Вірна відповідь –  

 У залежності від умов –  

3. Зі словами комунікативний і комунікаційний складіть речення так, щоб 

виявилися відмінності в лексичному значенні. 

4. Поясніть значення фразеологізмів 

Мести до воріт, блакитна квітка, ламати хребта 

5. Запишіть фонетичною транскрипцією слова: непримиренно, щедрівка, 

сміється,феєрія, пам’ять 

6. Запишіть складні  прикметники разом, окремо, з дефісом 

Радіо/фізичний, західно/український, професійно/орієнтований, 

механіко/математичний, п’ятдесяти/тонний, електронно/обчислювальний,  

воєнно/стратегічний, мало/вживаний, науково/прикладний, 

золото/валютний, суспільно/корисний, діаметрально/протилежний. 

7. Доберіть українські відповідники до запозичених слів 

Креативний -  

Ексклюзивний –  

Імпонувати –  

Комфортний -   

8. Запишіть слова відповідно до правописних норм 

Абітурієн…ський, мен…ше, сім…сот, шіст…десят, ател…є, хто…небудь, 

де…кількох, будь…ласка. 

9. Запишіть правильно форми дієслів.  

Бачуть, варють, полять, боряться, стелять, хотять, колять 



 

10. Поставте розділові знаки в реченні, підкресліть головні та 

другорядні члени.  

Людина без Берега Дитинства стає забудькуватою безпринципною 

вона за певних обставин може легко зрадити свої і наші принципи 

одректися від високих моральних та соціальних рис бо за душею немає  

вивірених критеріїв без яких легко переродитися стати безбатченком і 

яничаром.  

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до завдань 

№1 №2 №3 №4 №5 

завдання, мережа, 

багаторазовий, 

уподобання, 

довідник, нести, 

листопад (місяць), 

стовідсотковий, 

новий, металургія 

Приймати 

участь – 

брати 

участь 

У січні 

місяці 2022 

року – у 

січні 2022 

року 

Рахувати 

можливим 

– вважати 

можливим 

Вірна 

відповідь – 

правильна 

відповідь 

 У 

залежності 

від умов – 

залежно 

від умов 

 

Комунікаційний. Який 

стосується комунікації – 

шляхів сполучення, 

транспорту; пов’язаний з 

комунікацією, 

наприклад: Фірма 

побудувала ефективну 

комунікаційну мережу, 

завдяки якій покупці 

завжди можуть 

висловити зауваження й 

побажання. 

        Комунікативний. Яки

й стосується комунікації як 

спілкування, інформації, 

наприклад: Сьогодення 

вимагає активного 

розвитку комунікативних 

навичок від представників 

усіх професій.   

 

 

Мести до 

воріт – 

накопичуват

и багатства, 

блакитна 

квітка – 

нездійсненна 

мрія, ламати 

хребта – 

важко 

працювати, 

надриватися 

в роботі 

 

непримиренно, 

щедрівка, 

сміється, феєрія, 

пам’ять 

 

[неиприемиереˊн:о

] [шчеидр і̍́ вка] 

[сˈм’ійеˊц :̍а] 

[феийеˊр і̍йа] 

[паˊмйат ]̍ 



№6 №7 №8 №9 №10 

Радіофізичний, 

західноукраїнськи

й, професійно 

орієнтований, 

механіко-

математичний, 

п’ятдесятитонний, 

електронно-

обчислювальний,  

воєнно-

стратегічний, 

маловживаний, 

науково-

прикладний, 

золотовалютний, 

суспільно 

корисний, 

діаметрально 

протилежний. 

 

Креативний 

- творчий 

Ексклюзивни

й – 

виключний, 

винятковий 

Імпонувати 

–  

подобатися 

Комфортни

й - зручний 

Абітурієнтський (спрощення 

не відбулося, іншомовне слово), 

менше, сімсот (правила 

вживання м’якого знака), 

шістдесят (спрощення), 

ательє (м’який знак в 

іншомовних словах), хто-

небудь, декількох (правопис 

неозначених займенників), будь 

ласка (правопис вигуків та слів 

ввічливості). 

 

Бачуть – 

бачать, 

варють – 

варять, 

полять – 

полють, 

боряться – 

борються, 

стелять – 

можна 

лишити 

«стелять» 

або 

виправити на 

«стелють», 

обидві форми 

правильні, 

хотять – 

хочуть, 

колять – 

колють.  

Це завдання 

на 

визначення 

дієвідмін 

дієслів (І – -

уть, -ють у 

третій особі 

множити, ІІ - 

-ать, -ять). 

 

Людина без 

Берега 

Дитинства 

стає 

забудькуватою

, 

безпринципною, 

вона за певних 

обставин може 

легко зрадити 

свої і наші 

принципи, 

одректися від 

високих 

моральних та 

соціальних рис, 

бо за душею 

немає  вивірених 

критеріїв, без 

яких легко 

переродитися, 

стати 

безбатченком і 

яничаром.  

 

 

 

 

 


