
Завдання І туру Олімпіади СНАУ 2021 

з української мови 

 

1. В алфавітному порядку записано всі слова рядка 

1. ранок, ракурс, радість, розум  

2. обличчя, облік, опера, округ  

3. мереживо, місяць, морква, молодь  

4. палітра, праска, проба, програма  

5. тарілка, талант, телефон, тривога  

 

2. Загальновживаними є всі слова рядка 

1. Земля, золотий, вуйко, співати 

2. Світлий, весілля, книга, погляд 

3. Кіно, барвистий, часто, пілігрим 

4. Влада, співаючи, міністр, десниця 

5. Переказувати, аваль, приїзд, синій 

 
3. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ 
1. Викинути за борт. 

2. Викинути з голови. 

3. Викинути з хати. 

4.  Викинути на вітер. 

5. Викинути фокуси.  

 

4.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 

 

5. 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 

 

6. Жіночий рід мають усі іменники варіанта: 

1. Педаль, стаття, лебідь, подорож. 

2. ЧАЕС, мадам, розкіш, жовч. 

3. Продаж, поезія, жирафа, міль. 

4. Купіль, ООН, фальш, радість. 

5. Миша, лоша, ртуть, Прип’ять. 



 

7. 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. 

 
8. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті 
1. поза/торік, з/розгону, до/смаку 

2. на/сміх, при/вселюдно, під/час 

3. як/слід, натще/серце, за/кордон 

4. /ночі, до/сих/пір, до/останку 

5. по/черзі, по/можливості, в/міру 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

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. Між частинами безсполучникового складного речення треба поста-

вити тире в рядку (розділові знаки пропущено) 

1. На Балатоні осінь золота пливе в повітрі сива павутина.. 

2.  Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно. 

3. Усе ясно великого бажання вчитися ти не маєш. 

4.  Вихід із становища один потрібні негайні енергійні заходи. 

5. Віз ламається чумак розуму набирається.. 

 

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: «За якими критеріями краще обирати 

професію?».  

 

 

  Критерії оцінювання завдань   з української мови: 

Кількість завдань першого туру – 15 

Тестових завдань – 14 

Кожне завдання оцінюється у 6,5 бала. Таким чином, за тестові завдання 

учасник може набрати 91 бал. 

Завдання 15 творче – написати твір-роздум. Твір оцінюється в 9 балів. 

Загальна кількість балів за всі завдання – 100 балів. 

 

 

Голова предметно-методичної 

комісії з української мови                                   Шестакова С.О. 


