
Завдання І туру Олімпіади СНАУ 2020 

з української мови 

 

1. Шиплячий приголосний є в кожному слові рядка 
1. межа, ходжу, печальний, щастя  

2. юшка, служба, хвороба, борщик  

3. цілий, ячмінний, кожух, шприц  

4. заріччя, жолудь, джміль, пісня  

5. вуж, зачарувати, шепіт, фіранка 

  

 

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні 
1. Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої. 

2. Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою. 

3. За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки. 

4. Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна. 

5. Щороку під кінець травня земля набирається сили і її живлющі соки 

досхочу напоюють зело.  

  

 

3. НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка 

1. мадам, метро, спересердя 

2. зараз, працюючи, учень 

3. календар, зазвичай, івасі 

4. факсиміле, пальто, швидко 

5. магістраль, авеню, просто 

  

 

4. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у 

рядку 

1. вужчий, більш тепліший, триваліший 

2. ласкавіший, порожніший, активніший 

3. менш яскравий, скромніший, презліший 

4. самий короткий, смачніший, легший 

5. рідніший, багатший, більш сміливий 

  

 

5. Позначте рядок, у якому потрібно вставити однакову літеру в усі 

слова: 

1. Ле..кий, во..кий, прибі..ти, ді..тяр. 

2. Сві..ки, бри..ко, боро..ьба, зага..ка. 

3. Бря..кіт, ба..кий, сли..ько, бу..кова. 

4. Ва..куватий, ді..ка, до..ка, дорі..ка. 

5. Кри..кий, во..зал, кі..тики, кри..ти. 

  



 

6. Дієприкметниковий зворот НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні 

(розділові знаки пропущено) 

1. Усе спить поморене денною працею усе набирається сили.  

2. Припорошена порохом стерня умлівала від сонця. 

3. Карпатські гори одягнені в смерекові ліси стоять у німій величі. 

4.  Вона любила холодні осінні ночі наповнені місячним сяйвом. 

5. Довго чув я полонений сном солов'їну пісню за моїм вікном. 

  

 

7. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті 

1. по/середині, по/київськи, по/третє 

2. час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як 

3. кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де 

4. сам/собою, повік/віки, такий/сякий 

5. по/латині, по/дитячому, по/свійськи 

  

 

8. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в 

рядку 

1. продукт, характер, сік 

2. Крим, зошит, театр    

3. Тернопіль, вид, вишняк   

4. ромб, Казахстан, президент    

5. Байкал, університет, понеділок 

  

 

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбуватиметься подвоєння: 

1. Розкіш..ю, повіст..ю, зран..я. 

2. Бов..аніти, попад..я, стат..ей. 

3. Пас..я, Ган..усин, вил..ється. 

4. Суд..ів, від..знака, від..аний. 

5. Передміст.. я, плат.. я, в..ійти 

  

 

10. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 
1. прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник 

2. зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний  

3. кількіс..ний, хворос..няк, бриз..нути  

4. страс..ний, боліс..ний, зап'яс..ний  

5. навмисне, баласний, ненависний 

  

 

11. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка 

А сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро 



Б красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє 

В ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно 

Г смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо 

Д маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс 

  

 

12. Підрядним з’ясувальним є речення в рядку 

1.  Мені завжди здавалося, що в Греції навіть статуї теплі. 

2. Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі. 

3. Якби Данило був маляром, то змалював би дівчину із сонцем на плечі. 

4. Нехай будинок не дуже затишний, та теплішого в них немає. 

5 Візерунки, що густо заповнюють тло тканини, властиві вишивкам Галичини 

і Буковини. 

  

 

13. Граматичну помилку допущено в реченні 
1. Дівчина йшла по дорозі, весело наспівуючи бадьору пісеньку. 

2.  Листки, кружляючи й шарудячи, падають додолу. 

3. Безмежно зрадівши, Оксана закружляла в танку. 

4.  Відшукавши в Інтернеті інформацію, я зміг підготувати доповідь. 

5. Читаючи цей роман, у моїх очах з'явилися сльози. 

  

 

14. Односкладним означено-особовим є речення в рядку 

1. Ясенець - дуже гарна рослина.  

2. Не можна пройти повз привабливі білі або рожеві пелюсткові квітки, 

зібрані у китицеподібні суцвіття 

3.  Має цупке листя, схоже формою на листочки ясеня. 

4.  Мабуть, тому й назвали його лагідним словом ясенець.  

5.  Тож, ідучи полем, зверни увагу на цю цікаву рослинку 

  

 

 

15. Написати  твір-роздум на тему: «Що для мене значить слово «дружба»?  

 


