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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (поглиблений рівень)
Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої
освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).
Загальна кількість завдань роботи — 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань поглибленого
рівня).
На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та
60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).
Сертифікаційна робота з української мови і літератури поглибленого рівня складається із завдань
п’яти форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1—23*, 29—33*, 34—53 — базовий рівень,
№ 59—62 — поглиблений рівень). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланках відповідей А
(базовий рівень) і А+ (поглиблений рівень).
2. Завдання на встановлення відповідності (№ 24—28*, 54—57 — базовий рівень). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього
незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)
і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А (базовий рівень).
3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 63—66 — поглиблений рівень). До
кожного завдання подано перелік явищ (фактів), позначених буквами, які потрібно розташувати
в правильній послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2,
третє — цифрі 3, четверте — цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)
і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А+ (поглиблений рівень).
4. Завдання з короткою відповіддю (№ 67—74 — поглиблений рівень). Завдання цієї форми
передбачає відповідь на поставлені до тексту запитання з використанням інформації з тексту,
а також застосування знань і вмінь з курсу української мови. До кожного завдання учасник зовнішнього незалежного оцінювання самостійно формулює відповідь і записує її в бланку відповідей Б+ (поглиблений рівень).
5. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58* — базовий рівень). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного
висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б (базовий рівень).
Увага!
* — завдання з української мови базового рівня, результат виконання яких буде зараховуватися як
державна підсумкова атестація.
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Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури поглибленого
рівня:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано
правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано
жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали,
якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події;
1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь
або відповідь на завдання не надано.
4. Завдання з короткою відповіддю оцінюється в 0, 1, або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів, якщо
відповідь відсутня або вона не правильна.
5. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Увага!
Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної
роботи з української мови і літератури поглибленого рівня, — 136.
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Тест 1

Тести у форматі ЗНО
Тест № 1
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
1*. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А 	діяльніс..ний, тис..нути, форпос..ний
Б 	 поїз..ний, перс..ні, корис..ний
В 	 умис..ний, ненавис..ний, кіс..лявий
Г 	 тенісис..ці, тиж..невий, щас..ливий
2*. Букву е треба писати в усіх словах рядка
А	 п..чиво, пом..ло, кр..чати
Б др..жати, л..вада, вел..тенський
В	 пал..во, тр..мбіта, тр..мтіти
Г пров..сінь, експ..римент, см..тана
3*. Правильно побудовано словосполучення рядка
А	 консультувати по понеділкам
Б виконувати згідно наказу
В	 доглядати за хворим
Г кращий за рейтингом
4*. Орфографічну помилку допущено в рядку
А	 розм’якнути, різьбярство
Б бруквяний, ар’єргард
В	 мавпячий, ін’єкція
Г кур’йозний, звірячий
5*. У реченні «Тиша стр(1)вожилась, затр(2)мтіла, непорушне й дзвінке повітря стало ще дзвінкішим,
прозорішим, мов кр(3)шталь, вітер — так скрпаль опускає смичок — замахнувся рвучко, помах,
другий — і загр(5)міло» літеру е слід писати на місці цифри
А	 1		
Б 2		
В 3			
Г 5
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6*. Форма кличного відмінка утворена неправильно в рядку
А	 Михайлівно!		
Б душе!
В	 робітниче!		
Г Григоріє!
Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1)Гармонійною людиною можна стати тільки через довголітню і плідну працю зі само/вдоско
налення. (2)Недаремно в усі часи вважали, що людину бунтівну, не/вдоволену, лиху, сварливу біси посіли,
а спокійна й задоволена мудрість уважалася святістю. (3)Людина за/звичай живе в дисгармонійному
світі, який постійно руйнує її духовні здобутки — ось чому вона приречена на дисгармонію та душевні
муки. (4)Вічні моральні приписи втратили силу, через/щолюдині часто лишається одне: ізольованість
від світу, втеча в мікросвіт, де вона так-сяк ще здолає втримати ті вічні моральні цінності. (5) […]
шлях, який указав Сковорода: знайди своє місце в житті, до якого маєш природженість, пильно стеж
і керуй своїми вчинками, віддавайся будь-якій справі. (6)Пізнавай своє добро і зло, задовольняйся тим,
що маєш, відповідно до здібностей своїх та праці. (7)Учи дітей своїх добру, шукай щастя своє не поза
собою, а в собі — і ти будеш людиною гармонійною, тобто щасливою (за В. Шевчуком).
7*. Окремо в цьому тексті має писатися сполука
А	 само/вдосконалення
Б не/вдоволену
В	 за/звичай
Г через/що
8*. Замість пропуску в п’ятому реченні має бути слово
А	 прямий
Б торований
В	 ідеальний
Г величний
9*. Фразеологізмом є вислів із тексту
А	 біси посіли
Б втратили силу
В	 моральні цінності
Г 	 знайди своє місце в житті
10*. У родовому відмінку вжито в тексті іменник
А 	людині
Б в житті
В 	 справі
Г праці

7

www.e-ranok.com.ua

Тест 1
Завдання 11 — 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть,
на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших
позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
11*. Неправильно побудовано речення
А	 Від перевтоми в мене, сидячи за комп’ютером, паморочилася голова.
Б Відчувши втому від сидінням за комп’ютером, я вирішив перепочити.
В	 Мені необхідно перепочити, адже, працюючи за комп’ютером, швидко втомлюєшся.
Г Утома давалася взнаки, тому я перервав роботу за комп’ютером.
Д Я втомився, сидячи за комп’ютером, і захотілося скоріше відпочити.
12*. Граматично НЕ правильна відповідь на запитання «Котра година?» —
А	 дванадцята година рівно
Б п’ятнадцять хвилин по шостій
В	 чверть на десяту
Г дві години п’ятнадцять хвилин
Д за п’ятнадцять сьома
13*. Через дефіс треба писати всі слова рядка
А	 багато/тисячний, жук/короїд, всесвітньо/історичний
Б льон/довгунець, радіо/комітет, відео/ролик
В	 західно/європейський, буй/тур, яскраво/зелений
Г військово/спортивний, прем’єр/міністр, пів/карбованця
Д науково/фантастичний, кисло/солодкий, народно/визвольний
14*. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова читати в рядку
А	 читайте
Б нумо читати
В	 читаймо
Г нехай читають
Д хай читає
15*. Складне безсполучникове речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Океан,
небо переповнилися гомоном, …» обрати
А	 та ще й корабельні співучі снасті вплітали до нього свій голос.
Б і корабельні співучі снасті вплітали до нього свій голос.
В посилюваним голосами корабельних співучих снастей.
Г 	 до якого вплітали голос корабельні співучі снасті.
Д до нього вплітали свій голос корабельні співучі снасті.
16*. Звук [ш] є в усіх словах рядка
А	 розкіш, подушці, штучний
Б дошка, поширити, з шити
В	 гроші, обшир, шаровари
Г щабель, шрам, школяр
Д сумішшю, шомпол, Сиваш
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17*. Правильною є пунктуація в реченні
А	 Ніч за вікном та не хочеться спати.
Б У нас батьки безстрашні й невпокорені і матері посивіли від сліз.
В	 Мати дивилася на своїх дітей і її серце раділо.
Г Козацьке сонце високо піднялось угору й зорі срібносяйно вкрили небо.
Д Срібен дощик проливається іскристо й веселка обіймає небокрай.
18*. Помилково вжито прийменник за у словосполученні
А	 залишитися за чергового
Б за повідомленнями газет
В	 старший за брата
Г розказати за матч
Д знаходитися за парканом
19*. Складнопідрядним означальним є речення
А	 Хоч сонце вдень ще гріє майже по-літньому, ночі стають щодалі холоднішими.
Б Птахи гуртувалися, тренували крила, щоб рушити в путь.
В	 Латаття, жовті глечики, стрілолист та дрібненька ряска ховалися в глибінь водойми, де ще було
тепло.
Г Вітер колихав хмурі брижі на воді, а часом навіть гнав справжні хвилі з білими загривками.
Д Молоді дубки в наївності своїй юначій зовсім не вірять, що незабаром ударять морози.
20*. Правильно підкреслені літери на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка
А	 олені, подруга, спина
Б український, призвела, кропива
В	 читання, одинадцять, випадок
Г квартал, дрова, зароблю
Д листопад, жалюзі, кілометр
21*. Правильно утворено форму дієприкметника
А	 поступаючі до ВНЗ
Б відповідаючий за порядок
В	 чергуючий під час свят
Г жевріюче вугілля
Д слабнучий хворий
22*. З апострофом пишуться всі слова рядка
А 	миш..як, П..ємонт, монпас..є
Б 	 Барб..юс, кон..юнктура, прем..єр
В 	 ател..є, інтерв..ю, Монтеск..є
Г верф..ю, Рив..єра, зм..якшити
Д 	різдв..яний, Женев..єва, кар..єра
23*. Букву а(я) слід писати в закінченнях 3-ї особи множини всіх дієслів рядка
А	 бач..ть, до..ть, кле..ть, біж..ть			
Б  стел..ть, побор..ть, вод..ть, їд..ть
В 	 сі..ть, нос..ть, навроч..ть, хоч..ть 		
Г  вар..ть, ірж..ть, воз..ть, булькоч..ть
Д 	мар..ть, свищ..ть, муркот..ть, колиш..ть

9

www.e-ranok.com.ua

Тест 1
У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24*. Установіть відповідність між іншомовними й українськими словами.
1 інспірувати		
А започатковувати
2 імпонувати		
Б звинувачувати
3 інтерпретувати		
В підбурювати
4 ініціювати		
Г витлумачувати
					
Д подобатися
25*. Утворіть пари спільнокореневих слів.
1 пилка
А пилити
2 пил
Б пильність
3 копил
В пиляти
4 пильнувати
Г пилипівка
Д копиловий
26*. З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення
Приклад
1 означено-особове
А За сон коня не купиш.
2 неозначено-особове
Б У будинку ввімкнули опалення.
3 узагальнено-особове
В Хай суддею буде наймудріший.
4 безособове
Г Співаймо разом!
Д На хуторі немає школи.

А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4

27*. З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.
Головне речення
Вид підрядного речення
А Б В Г Д
1 Григорій Сковорода вийшов із козацького А обставинне мети
роду, …
1
2 Не відав, …
Б обставинне часу
2
3 …, у світі, подібному до театру, слід
В означальне
3
обирати ролі за здібностями.
4
4 … , Сковорода відразу ж помандрував до
Г обставинне способу дії
рідних Чорнух.
Д з’ясувальне
28*. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Із-поміж (2)багатьох книг, із якими (3)має справу історія світової літератури, (4)поодиноко
виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.
А Б В Г Д
А	 займенник
1
Б числівник
2
В	 дієслово
3
Г прислівник
4
Д прийменник
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Читання й аналіз тексту
Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 29—36.
(1—8)

(9—20)

(21—25)

(26)
(27)
(28—29)
(30—34)

(35—43)

Надто мало ми знаємо!
Кожна людина, котра вважає себе інтелігентною, не може, живучи в сучасному світі, не тримати в пам’яті водночас історичного та культурного досвіду свого народу, ба навіть цілого
людства. Без цього вона порожня і її годі назвати людиною мислячою. Давня істина: сьогоднішній день — похідне вчорашнього, а завтрашній — похідне сьогоднішнього. Наша ж історія культури — це своєрідний храм, який цінний не тільки працею, що в нього вклали перші
його будівники, а й працею усіх прийдешніх поколінь, без якої той храм давно перетворився
б на руїни. Коли ж я думаю про історію культури нашого народу, то перші асоціації, які постають у мозку, — це Київ, а в ньому — Софія Київська.
Так сталося, що наше мистецтво, наша історія розвивалися пульсаційно: часи розвитку
й часи занепаду, зводилася будівля духу, але й падала під ударами всіляких завойовників,
умирала в руїнах, ішла в непам’ять, а потім знову відбудовувалася. Згадаємо, скільки має
на собі часових «кожухів» та ж таки Софія Київська, колись найбільший храм східного
слов’янства. В XVI столітті храм, як і сам Київ, був цілковитою руїною: там паслася худоба й мостили гнізда птахи. Частина будівлі розсипалася, а частина стійко трималася супроти безчестя та негоди. Зміцнів Київ, знову став культурною віссю нашої землі, оновилася
й Софія — одягла тільки нову одежу, яка відповідала смакам та уподобанням нового часу,
а все, що могло встояти з часу минулого, залишилося: храм був оновлений. У час найвищого
розвитку культури українського бароко було збудовано перший поверх Софійської дзвіниці,
прийдіть і погляньте, яка це краса! Горішні яруси добудовував кожний новий будівник, ніби
ставив пам’ятник своєму часу.
Коли б сталося чудо й котрийсь із мешканців його з певної епохи навідав би рідний Київ
сьогодні, він був би вражений, приголомшений змінами, які сталися в місті, але він-таки
знайшов би тут трохи й такого, що існувало й за нього. З цього приводу мені пригадується
одна зустріч. Якось приїхала до Києва з Польщі перекладачка з української Марта Околув.
Це була ветха бабуся. Вона хвилювалася.
— Знаєте, — сказала вона, — я народилася і виросла в Києві, але не була тут більше 40 років.
— Що ж вас найбільше вразило? — спитав я.
— Аптека, — скоромовкою сказала стара жінка. — Аптека на розі Володимирської і Прорізної. Так само була там аптека і за мене.
Хтось із сучасних будівників Києва міг би образитися: що за мізерія? Але я чудово зрозумів
стареньку: вона їхала до Києва не для того, щоб дивуватися з чужого міста, а щоб упізнати
в ньому місто, яке навіки залишилося у її серці. Отже, й проста, буденна аптека, яку вона
раптом упізнала, схвилювала людину більше, ніж те чудове, але чуже, яке в її серці не жило.
Те чудове живе й житиме в серцях уже інших людей, отож хвилюватиме вже інших.
Так, кожне місто — це неоднозначне поняття, але воно й не як відома російська іграшкаматронка, яка відкриває у своєму нутрі однотипні свої подобенства: воно відкриває безліч
пластів, якостей, культур, відмінних одна від одної, але які в дивний спосіб поміж собою
сполучаються в одне велике явище, яке ми звем культурою національною. Ми зліплюємо
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горщики з кількох черепків і тішимо себе упевненістю, що зробили те правильно. Ми будуємо історію літератури з тих цеглинок, які вдалося розшукати, і віримо, що нам удалося її
відтворити. Чим далі у глибину, тим більше речей і понять нам доводиться у звичайний спосіб реставрувати, і завжди гнітить нас одне й те ж: мало, надто мало ми знаємо! І ми хочемо
знати більше, шукаємо нових речей і нових фактів.
(44—48) Отже, минуле — це фундамент сьогоднішнього дня, і будівля нашого сьогодення ніколи не
стоятиме, коли він не буде міцний. І хоч з видимого ми пізнаємо невидиме, йдемо і йдемо
у глибину тих часів, розкриваючи і пізнаючи закидані попелом їхні пласти, бо знаємо, що
«наступний весело освітлений день — плід учорашнього» (Г. Сковорода), бо називаємось
у цьому світі людиною розумною.
За В. Шевчуком
536 слів
29*. Синонім до слова занепад, ужитого в тексті (рядок 10), —
А	 підйом
Б стагнація
В	 знеславлення
Г деградація
30*. НЕ можна вважати належним аргументом для твердження «Ми називаємося у цьому світі людиною розумною» висловлення
А	 Ми ставимося до минулого як до фундаменту сьогоднішнього дня
Б Завжди гнітить нас одне й те ж: мало, надто мало ми знаємо!
В	 Ми відкриваємо історію як російську іграшку-матронку, де ховаються однотипні її подобенства.
Г Ми сприймаємо національну культуру як безліч пластів, відмінних один від одного, але
й пов’язаних поміж собою
31*. Історію про зустріч із Мартою Околув наведено в тексті (рядки 24—29) як
А	 логічний аргумент
Б свідчення на користь висловлюваної думки
В	 історію, покликана розважити читача
Г засіб підтримати увагу до змісту тексту
32*. Засобом міжфразового зв’язку першого й другого речень тексту є
А	 лексичний повтор
Б займенник
В	 прислівник
Г перифраз
33*. Текст становить собою
А	 розповідь з елементами опису
Б 	 опис з елементами роздуму
В	 роздум з елементами опису
Г роздум з елементами розповіді
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Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
34. «А /…/ князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар, переказують, зустрічав його
з великою шанобою та почестями».
Персонажем цього уривка є
А 	Кий («Повість минулих літ», оповідь про заснування Києва)
Б 	 Свенельд («Повість минулих літ», оповідь про помсту Ольги деревлянам)
В 	 Ігор («Повість минулих літ», оповідь про помсту Ольги деревлянам)
Г 	 Святослав Київський («Слово про похід Ігорів»)
Д 	 Ігор («Слово про похід Ігорів»)
35. «Се моє, і те — теж моє», — так автор «Слова про похід Ігорів» розповідає про
А	 поділ військової здобичі між половцями
Б князівські міжусобиці
В	 поділ здобичі між руськими воїнами
Г стосунки між синами князя Володимира
Д загарбницьку політику київського князя
36. «Де общеє добро в упадку, забудь отця, забудь і матку». Так говорить
А 	Кирило Тур Петру Шраменку («Чорна рада» П. Куліша)
Б 	 Евріал Низу («Енеїда» І. Котляревського)
В 	 буй-тур Всеволод Ігорю («Слово про похід Ігорів»)
Г 	 Іван Половець брату Панасу («Вершники» Ю. Яновського)
Д 	 Богдан Хмельницький Івану Іскрі («Маруся Чурай» Ліни Костенко)
37. Всякому місту — звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова.
Віршовий розмір наведеного уривка поезії Г. Сковороди —
А ямб
Б хорей
В дактиль
Г амфібрахій
Д анапест
38. У творі Т. Шевченка «Кавказ» відсутня одна з ознак поеми
А	 віршова форма
Б 	 великий розмір
В	 зображення значних подій
Г змалювання яскравих образів
Д 	 сюжетність
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39. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові протоптувані — і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж
горіла од золота; да й та на йому була мов чужа». Це — герой роману П. Куліша «Чорна рада»
А	 Яким Сомко			
Б Іван Брюховецький
В	 Кирило Тур			
Г полковник Шрам
Д Василь Невольник
40. Фінал оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» зумовлений
А незалежними від героїв причинами
Б ревнощами Тетяни, молодшої сестри Катрі
В зневагою Максима Гримача до Семена
Г діями ворожки
Д недотриманням Катрею норм народної моралі
41. «Наука не йде до бука», «Козак не без щастя, дівка не без долі», «Лихо не мовчить» — такі назви
мають розділи твору
А 	«Енеїда» І. Котляревського
Б 	 «Гайдамаки» Т. Шевченка
В 	 «Чорна рада» П. Куліша
Г 	 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика
Д 	«Вершники» Ю. Яновського
42. І. С. Нечуй-Левицький увів в українську літературу новий жанр —
А 	історичний роман
Б 	 історична повість
В 	 соціально-побутова повість
Г 	 соціально-психологічний роман
Д 	пейзажна новела
43. Дівчина одбігла трохи і собі стала. /…/ Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся,
заквітчане польовими квітками, чудово вилося коло білого чола; тоненькі пасма того чорного,
аж полискуваного хмелю спадали на біле, рум’яне личко, як яблуко наливчате; очі оксамитові,
чорні, — здається, сам огонь говорив ними… Дві чорні брови, мов дві чорні п’явки, повпивалися над
очима, злегенька прикритими довгими густими віями. Сама — невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. Зелена байова керсетка, з червоними мушками,
червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, дукати — усе гарно пристало до хорошої
дівоцької вроди. /…/ Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один
хутір, на другий; пригадував хазяїнів їх, перебрав у пам’яті їх дочок, — та, теряючись в догадках,
і повернув назад — додому.
Серед виділених елементів уривка твору Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як
ясла повні?» НЕМАЄ
А фразеологізмів
Б застарілих слів
В слів, ужитих у переносному значенні
Г діалектизмів
Д слів експресивної лексики
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44. Гармонійні стосунки людини з природою («Лісова пісня» Лесі Українки) втілює
А Лукаш
Б дядько Лев
В Килина
Г Лукашева мати
Д син Килини
45. Сатиричними є обидва твори в рядку
А 	«Всякому місту — звичай і права» Г. Сковороди — «Сон» Т. Шевченка
Б 	 «Енеїда» І. Котляревського — «Гайдамаки» Т. Шевченка
В 	 «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького — «Камінний хрест» В. Стефаника
Г 	 «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого — «Земля» О. Кобилянської
Д 	 «Мина Мазайло» М. Куліша — «Балада про соняшник» І. Драча
46. Літературний герой, НЕ ВІДПОВІДНИЙ зазначеному твору, присутній у рядку
А 	Князь Ігор, Володимир, Ґзак («Слово про похід Ігорів»)
Б 	 Ярема, Оксана, волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)
В 	 Омелько, Карпо, Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)
Г 	 Нявка, дядько Лев, Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)
Д 	 Тетерваковський, Макогоненко, Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
47. Віршем є твір
А 	«Бондарівна»
Б «Кавказ» Т. Шевченка
В 	 «Лісова пісня» Лесі Українки
Г «Маруся Чурай» Ліни Костенко
Д 	 «Балада про соняшник» І. Драча
48. Образ арфи споріднює вірш П. Тичини «Арфами, арфами…» із твором
А 	«Лісова пісня» Лесі Українки
Б «Intermezzo» М. Коцюбинського
В 	 «Зачарована Десна» О. Довженка
Г «Пісня про рушник» А. Малишка
Д 	 «Балада про соняшник» І. Драча
49. А що, якби знайшлася хоч одна, —
в монастирі десь або на горищі?
Якби вціліла в тому пожарищі,
Неопалима — наче купина?
У цьому уривку поеми Л. Костенко «Маруся Чурай» ідеться про
А 	чудотворну ікону
Б судовий документ
В 	 церковну чашу
Г старовинний літопис
Д 	 корогву Б. Хмельницького
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50. «Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило
сонце, а ґелґання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою, ось і розбіглися всі по
степу, і Оверко переміг».
Цей уривок із роману «Вершники» Ю. Яновського (новела «Подвійне коло») є
А 	експозицією
Б зав’язкою
В	 кульмінацією
Г розв’язкою
Д 	позасюжетним елементом
51. «…„дружина» — це краще, як «жінка» або «супруга», бо «жінка» — то означає «рождающая»,
«супруга» ж по-вкраїнському — «пара волів», а «дружина»… Ось послухай: рекомендую — моя
дружина, або: моя ти дружинонько…”.
У наведеному уривку п’єси «Мина Мазайло» М. Куліш для досягнення ідейного задуму твору застосовує
А порівняння
Б антитезу
В алегорію
Г метафору
Д анафору
52. Твір О. Гончара «За мить щастя» закінчується епізодом
А наказом Сталіна Сашка Діденка помилувано
Б Сашко і Лариса одружилися
В Діденко убиває чоловіка Лариси
Г Сашко Діденко вчинив самогубство
Д розстрілом Сашка Діденка
53. Савка, Іван, Роман, Григорій, Трохим — це брати
А Кайдаші
Б Сірки
В Катранники
Г Половці
Д Запорожці

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
54. Установіть відповідність між авторами та назвами творів.
1 М. Рильський		
А	
«Момент»
2 В. Винниченко		
Б
«Чари ночі»
3 О. Гончар		
В	
«Молюсь і вірю…»
4 О. Олесь		
Г
«Моя автобіографія»
					
Д
«За мить щастя»

А Б В Г Д
1
2
3
4
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55. Установіть відповідність між псевдонімом письменника та його справжнім прізвищем.
А Б В Г Д
1
А Остап Вишня
Рудченко
2
Б Панас Мирний
Фітільов
1
3
В Микола Вороний
Лозов’ягін
2
4
Г Іван Багряний
Губенко
3
Д Микола Хвильовий
4
56. Установіть відповідність між героями та їхньою характеристикою.
1 До природної звичайності української селянки в неї пристало А  Маруся («Маруся Чурай»
щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи
Ліни Костенко)
Б
сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась
Маруся Кайдашиха
і кричала на ввесь рот.
(«Кайдашева сім’я»
2 [Вона] обзивалась на гру флояри, як самичка до дикого
І. Нечуя-Левицького)
В Марічка
голуба, — співанками.
3 Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі.
(«Тіні забутих предків»
4 Не багата я і проста, но чесного роду…
М. Коцюбинського)
А Б В Г Д
Г Наталка («Наталка
Полтавка»
1
І. Котляревського)
2
Д
Марія («Я (Романтика»)
3
М. Хвильового)
4
А Б В Г Д

57. Установіть відповідність між творами та символами, ужитими в цих творах.
1
А рушник
«Мина Мазайло» М. Куліша
2
Б втома
«Тигролови» І. Багряного
3
В прізвище
«Intermezzo» М. Коцюбинського
4
Г поїзд
«Подвійне коло» Ю. Яновського
Д прислів’я

1
2
3
4

Частина 3
Власне висловлення
(результат виконання зараховується як ДПА)
58*. Прочитайте наведений текст.
Історія людства знає події, натхненники, організатори, а також учасники яких керувалися тезою:
«Кому дозволена мета, дозволені й засоби».
Чи справді будь-яка мета, навіть висока й благородна, дозволяє вдаватися в її досягненні до будьяких засобів — від цілком прийнятних, до тих, що руйнують моральні основи нашого буття?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші
міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте
назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через
який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не
переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
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ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 59—62 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Прочитайте уривок із поезії та виконайте завдання. Виберіть правильний варіант відповіді
і позначте його в бланку А+.
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.
Хтось ними плакав, мучився, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди, і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!
Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія — це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
59. Автором поетичного уривку є
А	 Т. Шевченко
Б Л. Костенко
В	 В. Стус
Г В. Симоненко
60. Поезію написано
А	 ямбом
Б хореєм
В	 дактилем
Г амфібрахієм
Д анапестом
61. Автор уривку належить до когорти митців
А	 «п’ятдесятників»
Б «шістдесятників»
В	 «розстріляного відродження»
Г неокласиків
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62. Головна думка вірша виражена в рядках
А	 Хтось ними плакав, мучився, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Б Людей мільярди, і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!
В	 Поезія — це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
Г Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
У завданнях 63—66 розташуйте перелік явищ (фактів), позначених буквами, у правильній
послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2, третє — цифрі 3,
четверте — цифрі 4. Поставте познчки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині
відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
63. Установіть хронологічну послідовність історичних подій, зображених у поданих творах.
Історичні події
1 2 3 4
А	 «Тигролови» І. Багряного
А
Б «Чорна рада» П. Куліша
Б
В	 «Вершники» Ю. Яновського
В
Г «Слово про похід Ігорів»
Г
64. Установіть послідовність подій в романі І. Багряного «Тигролови».
Події
А	 зустріч Многогрішного з Медвиним у тайзі й розправа з майором
Б перебування Григорія в сім’ї Сірків
В	 утеча закоханих Григорія й Наталки за кордон СРСР
Г утеча Григорія Многогрішного з «ешелону смерті»

А
Б
В
Г

65. Установіть послідовність творчості письменників відносно часового простору.
Письменники
А	 М. Коцюбинський
Б П. Куліш
В	 М. Куліш
Г Г. Квітка-Основ’яненко

А
Б
В
Г

66. Установіть хронологічну послідовність створення перших за жанровою
приналежністю творів нової української літератури.
Твори
А	 історичний роман
Б соціально-побутова драма
В	 бурлескно-травестійна поема
Г соціально-побутова повість

А
Б
В
Г

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст. Сформулюйте короткі відповіді на поставленні до тексту запитання
(завдання 67—74). Відповіді записуйте в бланку Б+.
(1—4)

(5—10)

(11—15)

(16—20)

(21—32)

(33—44)

«Розумний дім»: безпека житла чи елемент престижу?
Те, що якихось кілька років тому здавалося фантастикою, сьогодні реальність — будинок, що
володіє інтелектом, здатний самостійно розв’язувати побутові завдання. З’явилися технічні
рішення, які дають змогу полегшити наш побут — системи, що отримали назву «розумний
дім».
Поняття «розумний будинок» сформулював у 1970 році Вашингтонський інститут «інтелектуального будинку», було створено спеціальні комітети, покликані впроваджувати автоматизацію в побутові системи. Відтоді минуло майже 40 років, у розвинених країнах світу (США,
Японії, країнах Європи) спорудження таких будинків тепер — норма. В Україні вперше «інтелектуальний будинок» введено в експлуатацію в Києві 2006 року. Доти застосовували тільки часткову автоматизацію.
Хоча «інтелектуальний будинок» давно завоював популярність за кордоном, тривалий час
у нас його сприймали не як систему, спроможну підвищити рівень безпеки та комфорт будинку, а як елемент гламуру, здатний вразити уяву гостей. Та віднедавна інтелектуальні будівлі
в Україні почали набувати популярності. То що ж таке «розумний будинок», у чому його особливості та переваги і як він працює?
«Розумний дім» (назва походить від англійського Smart House) — інтелектуальна система
управління, що забезпечує узгоджену й автоматичну роботу всіх інженерних мереж будинку
та грамотно розподіляє його ресурси. Автоматизувати свій дім дуже престижно, бо нині це
одне з передових досягнень у техніці. Але найголовніше — те, що основна мета такої автоматизації — комфорт.
Із погляду безпеки «розумний будинок» також може багато. Його система безпеки передбачає:
охоронну та пожежну сигналізації, систему контролю доступу, відеоспостереження. Вона сама
стежитиме за загоряннями, протіканнями та іншими неприємностями, і в разі їх виникнення
усуне причину, проінформує господаря мобільним телефоном і викличе відповідні служби. Для
захисту від непроханих гостей «розумний будинок» також має високоефективні засоби. Він не
тільки здатний розбудити охорону, а й не допустить проникнення — завдяки «профілактиці».
Імітація присутності господарів за допомогою так званих світлових сцен (запрограмованого
увімкнення-вимкнення світла в різних приміщеннях), доповнена звуковими ефектами, — цілком гідний захист будинку помешкання. Система відеокамер та аудіопристрої в комплексі —
очі і вуха «розумного будинку», спроможні повністю унеможливити проникнення сторонніх.
«Розумний будинок» сам впустить господарів, домашніх тварин у приміщення і не допустить
входу сторонніх, осіб, яких не зафіксовано в його базі і доступ яким не дозволений.
До переваг у системі «розумного будинку» належить зручне управління світлом. За допомогою
настінних панелей, сенсорних пультів та інших пристроїв мешканець може керувати окремими світловими джерелами або їх групами в різних приміщеннях (зонах), а також створювати
світлові картини в окремій кімнаті. Для цього в пам’ять системи закладають світлові сценарії,
вибір одного з яких дає змогу ввімкнути світильники, установлені в різних частинах кімнати
або всієї квартири. Достатньо доторкнутися до панелі управління, щоб освітити все приміщен-
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(45—49)

(50—53)

(54—64)

(65—69)

(70—75)

(76—79)

ня або, скажімо, тільки окрему територію, плавно відрегулювати яскравість освітлення або
загалом вимкнути світло в кімнаті. Налаштування системи управління освітленням дає змогу
одним натисканням клавіші вмикати різні світлові сценарії в декількох приміщеннях. Завдяки
застосуванню спеціальних фотоелементів можна автоматично регулювати яскравість світильників залежно від інтенсивності світла, що падає з вікна, а за допомогою датчиків руху — організувати супровід людини світлом (наприклад, на сходах або в коридорі.
Інколи немає необхідності запалювати світло у всьому будинку. Датчики допомагають економити електроенергію, вмикають світло тільки в присутності людини. Фахівці стверджують,
що за допомогою штучного «розуму» реально скоротити витрати електроенергії на 40%. Серед його можливостей — управління рівнями освітлення в усіх приміщеннях і зміна освітленості залежно від пори року або доби.
Важко не те що повірити, а навіть уявити, що «розумний дім» здатний приготувати ванну,
зварити каву, увімкнути улюблений фільм, закрити штору та ще чимало речей. Однак це
цілком достовірна інформація. Крім того, «розумний дім» запросто поллє квіти, якщо господарів нема в будинку тривалий час.
Одне з найважливіших завдань, які покликаний розв’язувати штучний інтелект, — створення та підтримка мікроклімату будинку. Відстежуючи параметри клімату, система коректує
його відповідно до програми або команд господарів. Завдяки централізованому управлінню
кондиціонерами, автономною системою опалення, зволожувачами повітря й іонізаторами,
«розум» піклується про здоров’я і добробут власника будинку, його сім’ї та гостей. Якщо
атмосфера забруднена, він залучає примусову вентиляцію або відчиняє вікна, щоб впустити
свіже повітря. У системі клімат-контролю також можливе створення сценаріїв. Наприклад,
для комфортних умов для сну до ночі температура знизиться, а вранці — підніметься. Якщо
користувач надовго їде з дому, встановлюють економний режим (+15—16°С). За три-чотири
години до повернення можна дати команду телефоном або через Інтернет, і до потрібного
моменту автоматика встановить у приміщеннях потрібні вам кліматичні параметри.
«Мультирум» — найпопулярніша частина системи «розумний дім» — мережа аудіо- і відеокомунікацій, яка передає сигнали від обладнання, що міститься в спеціальному приміщенні, на
телевізори та акустичні системи, розташовані в різних частинах квартири, будинку. Об’єднана
з системами управління світлом і кліматом, система «мультирум» може справити враження на
гостей і подарувати справжнє задоволення не тільки завзятим мело- і кіноманам.
Крім того, «розумний дім» досить швидко навчився керувати садом і стежити за чистотою
і температурою води в басейні. Не менш віртуозно система «оволоділа» автоматичним зрошенням газонів на присадибній ділянці в теплу пору року, узяла на себе обов’язок звільняти
від снігу та льоду дах, водостоки і майданчик перед гаражем у холодний період. Датчик
освітлення, установлений у дворі, дає змогу «розумному будинку» контролювати фасадне
освітлення та освітлення прилеглої території.
Одна з головних переваг системи «розумний дім» — зручність управління різноманітними
і складними системами, що забезпечують економію сил, часу і коштів. Володіння системою
«розумний будинок» засвідчує бездоганний смак його господарів, а також уміння цінувати
комфорт і надійність, вести сучасний спосіб життя.
За Г. Кладовим
846 слів

21

www.e-ranok.com.ua

Тест 1
67. Яка інформація з тексту (рядки 1—4) підтверджує слова автора про появу надсучасних технічних
рішень, що дають змогу полегшити наш побут? Напишіть про це.

68. Як автор оцінює стан справ зі спорудження «інтелектуальних будинків» в Україні порівняно з тим
же процесом в інших країнах світу (рядки 5—10)? Якою думкою стосовно цього пронизаний його
текст?

69. Чому, на Вашу думку, систему «розумний дім» упродовж тривалого часу сприймали в нас як елемент гламуру, а не як систему, спроможну підвищити рівень безпеки й комфортабельність наших
помешкань?

70. Які, на Ваш погляд, переваги щодо заходів безпеки має «розумний будинок» порівняно з традиційним помешканням?

71. Чи є, на Вашу думку, перспективи широкого впровадження системи «розумний будинок» в Україні? Свою думку аргументуйте, наведіть на її підтримку відомі Вам факти.

22

www.e-ranok.com.ua

Тест 1
72. Чи поділяєте Ви захопленість автора ідеєю впровадження в життя людей «інтелектуальних будинків»? Для аргументації використайте ту інформацію з тексту, яка, на думку автора, засвідчує основ
ні переваги таких побутових систем.

73. Чи погоджуєтеся Ви з тезою, що інтелектуальні системи можна назвати не лише «мозком» будинку,
а й «турботливим садівником та господарем присадибної ділянки»? Доведіть це, спираючись на
текст.

74. Яку відповідь дає Г. Кладовий на питання, поставлене в заголовку статті? Що відображає ця відповідь: тему чи ідею тексту? Напишіть про це.
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Тест № 2
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
1*. Через дефіс треба писати всі слова рядка
А	 віце/президент, аграрно/сировинний, кисло/молочний
Б чар/зілля, екс/чемпіон, відео/касета
В	 західно/український, норд/ост, ясно/зелений
Г суспільно/історичниий, медико/санітарний, гама/проміння
2*. М’який знак на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка
А	 уман..ський, волен..ці, кол..є
Б пот..мяніти, компан..йон, чотир..ма
В	 кол..оровий, лан..цюжок, різ..ба
Г брин..чати, молот..ба, дон..чин
3*. Правильно побудовано словосполучення рядка
А	 ходити за грибами
Б виконувати згідно наказу
В	 працювати по суботам
Г перший за списком
4*. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка
А	 ..фотографувати, ..казати, ..сипати
Б ..кріплювати, ..палити, ..тримати
В	 ..клеїти, ..твердити, ..цідити
Г ..пустошити, ..сунути, ..фабрикувати
5*. Букву е треба писати в усіх словах рядка
А	 м..реживо, пом..ло, щ..бетати
Б бр..ніти, вос..ни, вел..тенський
В	 л..лека, к..шеня, гр..бінець
Г пров..сінь, нап..нати, ч..решня
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6*. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
А	 пишеш, солите, бачать
Б борониться, колеш, клеїте
В	 слухаєш, говоримо, стелять
Г боряться, сиплемо, хочеш
Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1)Перше, що одразу ж впадало у вічі, це широкі плечі людини. (2)Стан же був на/диво тонкий
і гнучкий. (3)На голові чорнів не/великий чуб, чорний вус різко відтінював круте підборіддя, рівний
ніс. (4)Тонкі брови розбігалися від перенісся широкими сміливими дугами. (5)Очі були карі, веселі
й від них обличчя козака світилося красою. (6)Спритність, відвага лева, хитрість лиса і в/одночас
одвертість і щирість оживлювали це обличчя.
(7)Так ось він який, о/той Богун, ватажок козацький!
7*. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А	 широкі плечі
Б круте підборіддя
В	 сміливими дугами
Г ватажок козацький
8*. Однорідні підмети є в реченні
А	 другому
Б  шостому
В	 п’ятому			
Г  четвертому
9*. Частку виділено в сполученні слів із цього тексту
А	 що впадало у вічі
Б від перенісся
В одразу ж
Г тонкий та гнучкий
10*. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А четвертому
Б першому
В шостому
Г п’ятому
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Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А  згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
11*. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в рядку
А кумедний хлоп’я, геніальний Вівальді, смачне пюре
Б відомий кутюр’є, неслухняна лоша, гаряче рагу
В велика насип, виграна парі, невідоме Кутаїсі
Г далекий Огайо, мисливська дріб, сміливий тореро
Д нестерпний базіка, велике Тбілісі, загадкове амплуа
12*. Правильну відмінкову форму числівника 547 наведено в рядку:
А	 Р. в. п’яти сотень сорока семи
Б Д. в. п’ятистам сорокам сімом
В	 З. в. п’ятсот сорок сімох
Г Ор. в. п’ятьмастами сорока сьома
Д М. в. (на) п’ятистах сороках сімох
13*. У реченні «Кожен витвір, освячен(1)ий коханням, дихає глибоко і чисто, позаяк в ідеї його
споруджен(2)я закладен(3)е почуття любові до будован(4)ого, в яке творець вкладає свою душу,
споріднен(5)у з Вічністю» подвоєння літер відбувається на місці цифри
А	 4
Б  2
В	 3
Г  5
Д 1
14*. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова сісти в рядку
А	 сядь
Б давайте сядемо
В	 сядьмо
Г хай сяде
Д нехай сядуть
15*. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)
А Ніч за вікном та не хочеться спати.
Б Мати дивилася на своїх дітей і її серце раділо.
В У нас батьки безстрашні й невпокорені і матері посивіли від сліз.
Г Козацьке сонце високо піднялось угору й зорі срібносяйно вкрили небо.
Д Срібен дощик проливається іскристо й веселка обіймає небокрай.
16*. Літера у ставиться в реченні «(1)продовж віків з вірою (2) себе, з намаганням принести людям
світло (3)ченості йшли на вогнище Джордано Бруно і Коперник, стояли проти (4)сіх Леонардо да
Вінчі і Галілей, думали інакше тисячі (5)чених» на місці цифри
А 3		
Б2
В 1			
Г 4		
Д5
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17*. Граматичну помилку допущено в реченні
А	 Утомившись, нам захотілося перепочити на березі гірської річки.
Б Відчувши втому, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.
В	 Ми захотіли перепочити на березі гірської річки, оскільки відчули втому.
Г Втомившись, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.
Д Ми втомилися, і нам захотілося перепочити на березі гірської річки.
18*. Виділене слово в реченні є сполучником і його треба писати разом
А	 Як/би не замітало снігом, а вигляне сонечко — і серце зрадіє.
Б Повідомили про/те, що зустріч відбудеться завтра.
В	 Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталося.
Г Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.
Д Наша пісня — то/ж душа народу, його сила і могуть!
19*. Непоширеним є речення
А	 Буду я навчатись мови золотої.
Б Хай життя наше буде піснею, друзі!
В	 Ця гора найбільш висока.
Г Поезія — це завжди неповторність.
Д День був теплий, весняний, веселий.
20*. Підкреслена буква позначає різні звуки в словах рядка
А	 Тбілісі, товариш, витримка, політ
Б листя, пісня, сяйво, дошці
В	 Ашгабат, книжка, вужчий, гараж
Г велич, Ташкент, поет, Бєлий
Д крихкий, хитрий, пухкий, легкий
21*. Правильно утворено форму дієприкметника
А	 поступаючі до ВНЗ
Б відповідаючий за порядок
В	 чергуючий під час свят
Г жевріюче вугілля
Д слабнучий хворий
22*. Складнопідрядне означальне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення
«Проймало трохи холодком…» обрати
А	 але від нього було здорово й легко.
Б хоча це не заважало почуватися здорово й легко.
В	 від якого було здорово й легко.
Г бо сонце ще тільки сходило.
Д від нього було здорово і легко.
23*. Звук [ц :] є в усіх словах рядка
А ворітця, ідеться, на пічці		
В робиться, не морочся, у діжці		
Д коритця, блюдця, на дошці

Б  не вервечці, братці, озерця
Г  здається, в аптечці, у мисці
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У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24*. З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.
Головне речення
1 Данило усе б віддав, …
2 Денисові стало точно відомо, …
3 Уклін тому народові, …
4 … , людське серце стане черствим.

Вид підрядного речення
А	 означальне
Б обставинне часу
В	 обставинне мети
Г обставинне умови
Д з’ясувальне

А Б В Г Д
1
2
3
4

25*. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.
Випадок уживання тире
Приклад
1 перед узагальнювальним
А Дмухнув вітрець — і мрії ті пропали.
словом
Б Ні сивий академік, ні
2 між підметом і присудком
найталановитіший мовознавець, ні
3 при відокремленій
учитель, ні учень —
прикладці
ніхто не відповість на це питання.
4 у безсполучниковому
В Соловей співає — серце завмирає.
реченні
Г У будь-якій ситуації залишатися
Людиною — ось єдина умова життя.
Д Часом над горами встає веселка —
різнобарвний стовп світла.
26*. З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення
Приклад
1 означено-особове
А Від добра добра не шукають.
2 неозначено-особове
Б По селах святкують обжинки.
3 узагальнено-особове
В Хай нашу пісню несуть вітри.
4 безособове
Г Заходьте мерщій до хати!
Д В один день затопило сади і городи.
27*. Доберіть антоніми до поданих слів.
Слово
Антонім
1 фальш
А	 ницість
2 архаїзм
Б порядок
3 шляхетність
В	 правда
4 хаос
Г неологізм
Д щирість

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4
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28*. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Коли ходиш по (1)сповненій таємницями землі, до (2)всього придивляючись, багато бачиш, вивчаєш світ у найменших його подробицях, то (3)краще розумієш значущість (4)минулого.
А Б В Г Д
А	 іменник
1
Б прикметник
2
В	 займенник
3
Г дієприкметник
4
Д прислівник
Читання й аналіз тексту
Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.
«Щоб убити поета, досить поставити йому пам’ятник» — цей дещо категоричний афоризм
в Україні набув виняткової актуальності. Кількість монументів Батькові нації не піддається
підрахунку. Та йдеться не про те, що будь-якого поета краще читати, ніж на нього дивитися.
Цей канонічний образ Кобзаря — лише одне з можливих облич живого Шевченка, до
створення якого він доклав певних зусиль сам. Сивочолий образ Кобзаря веде свій початок
від офорта Василя Штернберга, яким було проілюстровано першу збірку поета. Насправді ж,
1840 року, коли вийшло перше видання «Кобзаря», його автор був 26-річним красенем, перед
яким капітулювали чимало аристократок.
(9—15) Усе просто: Шевченко сформувався на хвилі європейського романтизму, коли постать автора
перетворювалася на окремий майданчик для творчості. Байрон, Гюґо, Лєрмонтов, Міцкевич,
Паґаніні, Ліст і десятки інших літераторів, художників, композиторів були визнані цікавими
не лише як виробники творів, а також як володарі думок, громадські лідери, законодавці
моди. Їхній образ (як тепер сказали б, імідж) ставав окремим продуктом творчості, витвором
мистецтва, й від того, наскільки він був артистично переконливим, залежало якоюсь мірою
донесення до публіки їхніх ідей. Шевченко грав у цю гру свідомо й із задоволенням.
(16—23) Під впливом яких саме чинників змінювався зовнішній вигляд поета від улюбленця салонів
і маєтків до народного мудреця, патріарха — тема окремого дослідження. Крім обставин долі
(хвороба, ув’язнення, заслання, військова служба), у цій зміні був і творчий, театральний
елемент. Із усього «малоросійського» в одязі пізнього Шевченка — лише смушкова шапка
й вуса, все! У вишиванці він не фотографувався і майже ніколи не малював себе, кожух був
стандартним міським зимовим одягом, а під кожухом був європейський сюртук і сорочка
з краваткою за останньою модою. У такому костюмі несоромно було гуляти в Парижі
й Лондоні.
(24—27) Гадаю, не було б перебільшенням визначити роль Шевченка в петербурзькому світі як денді.
Денді — це не та людина, яка бездоганно дотримується вимог новітньої моди, а, навпаки,
та, якій дозволено моду порушувати й диктувати. До того ж, у традиціях Російської імперії
манера вбиратися завжди сприймалася як дещо ідеологічно навантажене.
(28—34) Що ж до постійної похмурості, то сучасники запам’ятали зовсім іншу людину: веселу
й чарівну (в колі людей, які були того гідні), з винятковим почуттям гумору, дещо беззахисну
(1—8)
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в побуті та цілком світську. Тільки така особа могла без зайвих зусиль справляти вплив на
інших людей. Такий Шевченко — живий і сучасний — значно ширший, ніж депресивний
дідуган із позеленілих пам’ятників. Шевченко-страждалець є частиною дуже застарілого
національного міфу. Таке бачення України не може виховати в сучасниках нічого, крім
комплексу жертви. Від страждальця до невдахи — один крок.
(35—42) Реальну людину, яка стала «іконою» нації, важко назвати лузером. Кожна не просто не
сприятлива, але направду критична обставина біографії парадоксально дарувала Шевченкові
перевагу як особистості та митцеві. Народження в сім’ї кріпака — укоріненість у народну
культуру, сирітство — незалежний характер, служба в пана — знайомство з Європою. І все
це разом — унікальний життєвий досвід. Денді, харизматичний лідер — ці іншомовні слова
насправді цілком відповідають потребам сучасної доби. Час нагадати, що Шевченко може
стати для наших сучасників зразком успішності. Як іще назвати людину, котра спромоглася
перекодувати свій народ, а пам’ятники якій стоять по всьому світу?
(43—45) Як іще назвати людину, котру сучасні українські студенти фамільярно називають «Шева»
й тексти якої успішно кладуть на акорди важкого року? Попри все, що ми намагалися з ним
зробити, Шева досі живий!
За Ю. Макаровим, журнал «Український тиждень»
(516 слів)
29*. Ідея тексту висловлена в реченні
А	 Щоб убити поета, досить поставити йому пам’ятник (рядок 1).
Б Будь-якого поета краще читати, ніж на нього дивитися (рядок 3).
В	 Шевченко-страждалець є частиною дуже застарілого національного міфу (рядок 32).
Г Шевченко може стати для наших сучасників зразком успішності (рядки 40—41).
30*. Засобами міжфразового зв’язку 1-го та 2-го речень тексту є
А	 лексичні повтори		
Б  займенники
В	 прислівники			
Г  синоніми
31*. Називаючи Шевченка «денді» (рядок 24—26), автор підкреслює його
А	 бездоганний одяг		
Б  аристократичні манери
В	 екстравагантну поведінку
Г  волелюбний дух
32*. Серед ознак успішності Шевченка автор НЕ ЗГАДУЄ те, що
А	 Тарас Григорович перекодував свій народ
Б поет здобув унікальний життєвий досвід
В	 твори Кобзаря вивчаються школярами
Г пам’ятники йому стоять по всьому світу
33*. Ознаками стилю тексту є
А	 уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, обґрунтованість викладу
Б повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань, уживання
суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів
В	 широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів, неповних речень
Г переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно забарвлених слів, гранично точний виклад
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Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
34. За Україну віддав своє життя герой твору
А	 «Віють вітри, віють буйні»
Б «Засвіт встали козаченьки»
В	 «Бондарівна»
Г «Ой Морозе, Морозенку»
Д «Чи не той то хміль»
35. Пісня Марусі Чурай «Віють вітри, віють буйні» стала частиною твору
А	 «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Б «Катерина» Т. Шевченка
В	 «Чорна рада» П. Куліша
Г «Маруся Чурай» Ліни Костенко
Д «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника
36. «Се моє, і те — теж моє», — так автор «Слова про похід Ігорів» розповідає про
А	 поділ військової здобичі між половцями
Б князівські міжусобиці
В	 поділ здобичі між руськими воїнами
Г стосунки між синами князя Володимира
Д загарбницьку політику київського князя
37. Не порушено послідовності подій «Енеїди» І. Котляревського в рядку
А	 Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з Енеєм.
Б Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ.
У Латинській землі. Героїчний подвиг Низа й Евріала.
В	 Подорож Енея із Сівіллою на той світ. У Латинській землі. Поєдинок Турна з Енеєм. Гостювання
в Дідони. Героїчний подвиг Низа й Евріала.
Г Героїчний подвиг Низа й Евріала. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ.
У Латинській землі. Поєдинок Турна з Енеєм.
Д У Латинській землі. Гостювання в Дідони. Подорож Енея із Сівіллою на той світ. Героїчний подвиг Низа й Евріала. Поєдинок Турна з Енеєм.
38. «Не багата я і проста, но чесного роду…» — так говорить про себе
А	 Ярославна («Слово про похід Ігорів»)
Б Маруся Богуславка (дума «Маруся Богуславка»)
В	 Бондарівна (балада «Про Бондарівну»)
Г Наталка Полтавка «Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
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39. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Віршовий розмір наведеного уривка поезії Т. Шевченка
А	 ямб
Б хорей
В	 дактиль
Г амфібрахій
Д анапест
40. Ярема, герой поеми Т. Шевченка «Гайдамаки», на початку твору —
А	 панський слуга
Б гайдамака
В	 бурлака
Г козак-запорожець
Д наймит
41. «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, ча
сто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка
й жвава, одягнена у зелене убрання, між високим зеленим житом, — вона здавалась русалкою…» —
це портрет
А	 Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Марусі («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
В	 Лесі («Чорна рада» П. Куліша)
Г Галі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)
Д Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки)
42. Емський указ передбачав
А	 заборону діяльності Кирило-Мефодіївського братства
Б заслання Т. Шевченка
В	 покарання учасників гайдамацького руху
Г заборону друкувати книги українською мовою
Д 	уведення українізації
43. Автором першого в українській літературі соціально-психологічного роману є
А	 П. Куліш
Б Панас Мирний
В	 Ліна Костенко
Г В. Підмогильний
Д І. Багряний
44. Тема кохання є провідною у творі
А	 «І все-таки до тебе думка лине» Лесі Українки
Б «Людина» О. Кобилянської
В	 «Ви знаєте, як липа шелестить» П. Тичини
Г «Лебеді материнства» В. Симоненка
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового
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45. Сатиричними є обидва твори в рядку
А «Всякому місту — звичай і права» Г. Сковороди — «Сон» Т. Шевченка
Б «Енеїда» І. Котляревського — «Гайдамаки» Т. Шевченка
В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького — «Камінний хрест» В. Стефаника
Г «Хазяїн» І. Карпенка-Карого — «Момент» В. Винниченка
Д «Мина Мазайло» М. Куліша — «Балада про соняшник» І. Драча
46. Літературний герой, НЕ ВІДПОВІДНИЙ зазначеному твору, названий у рядку
А	 Князь Ігор, Володимир, Ґзак («Слово про похід Ігорів»)
Б Ярема, Оксана, волох («Гайдамаки» Т. Шевченка)
В	 Омелько, Карпо, Маруся («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)
Г Нявка, дядько Лев, Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)
Д Тетерваковський, Макогоненко, Терпило («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
47. Гобсек О. Бальзака, Плюшкін («Мертві душі» М. Гоголя)… Цей ряд світових образів продовжує
герой твору української літератури
А	 возний Тетерваковський («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Черевань («Чорна рада» П. Куліша)
В	 Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)
Г Терентій Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого)
Д Ярема («Гайдамаки» Т. Шевченка)
48. Коли мене питають: «Україну
чи зможеш ти забуть на чужині?» —
Кричу: «Кладіть мене отут у домовину,
живим!.. Однаковісінько мені…».
Цей уривок вірша В. Підпалого «Елегія» ідейно споріднений із твором
А	 Т. Шевченка «Мені однаково»
Б І. Франка «Гімн»
В	 В. Стефаника «Камінний хрест»
Г М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»
Д Є. Маланюка «Стилет чи стилос?»
49. «А що, якби знайшлася хоч одна, —
в монастирі десь або на горищі?
Якби вціліла в тому пожарищі,
Неопалима — наче купина?»
У цьому уривку роману Л. Костенко «Маруся Чурай» йдеться про
А	 чудотворну ікону
Б судовий документ
В	 церковну чашу
Г старовинний літопис
Д корогву Б. Хмельницького
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50. 	«Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило
сонце, а ґелґання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою, ось і розбіглися всі по
степу, і Оверко переміг».
Цей уривок із роману Ю. Яновського «Вершники» (новела «Подвійне коло») є
А	 експозицією
Б зав’язкою
В кульмінацією
Г 	 розв’язкою
Д 	позасюжетним елементом
51 Нещадна сатира, гротеск, влучне шаржування є у творі
А «Я (Романтика)» М. Хвильового
Б «Мисливські усмішки» Остапа Вишні
В 	 «Мина Мазайло» М. Куліша
Г «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника
Д «Сто років, як сконала Січ» В. Стуса
52. Народно-героїчною епопеєю є твір
А «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника
Б «Україна в огні» О. Довженка
В «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
Г «Любіть Україну» В. Сосюри;
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового.
53. Народна традиція покладена в основу твору
А «Любіть Україну» В. Сосюри
Б «Лебеді материнства» В. Симоненка
В «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка
Г «Пісня про рушник» А. Малишка
Д «Арфами, арфами…» П. Тичини

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
54. Установіть відповідність між видами лірики та назвами ліричних творів.
А  філософська
1 «Заповіт» Т. Шевченка
Б громадянська
2 «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника
В пейзажна
3 «Чого являєшся мені у сні…» І. Франка
Г інтимна
4 «Арфами, арфами…» П. Тичини
5 «Всякому місту — звичай і права»
Г. Сковороди

А Б В Г Д
1
2
3
4
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55. Установіть відповідність між псевдонімом письменника та його справжнім прізвищем.
А
Б
В
Г
Д

Остап Вишня
Панас Мирний
Марко Вовчок
Іван Багряний
Микола Хвильовий

1
2
3
4

А Б В Г Д

Рудченко
Фітільов
Вілінська
Губенко

1
2
3
4

56. Установіть відповідність між художніми творами та наведеними цитатами.
А  «Слово про похід
Ігорів»
Б «Енеїда»
І. Котляревського
В «Кавказ» Т. Шевченка
Г «Гімн» І. Франка
Д

1
2
3
4

«Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку…»
«Лучче ж би потятим бути, аніж
полоненим бути!»
«Борітеся — поборете, вам Бог помагає!»
«Я на гору круту крем’яную
Буду камінь тяжкий підіймать…»

А Б В Г Д
1
2
3
4

«Contra spem spero!»
Лесі Українки

57. Установіть відповідність між творами та їхніми жанрами.
А «Мина Мазайло» М. Куліша
1 поема
Б «Тигролови» І. Багряного
2 новела
В «Моя автобіографія» Остап Вишні
3 роман
Г «Мойсей» І. Франка
4 комедія
5 усмішка

А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
(результат виконання зараховується як ДПА)
58*. Прочитайте наведений текст.
Існують різні погляди на те, як людині досягти життєвого успіху. Загальна думка така, що для
цього слід отримати гарне виховання в сім’ї й хорошу освіту, скористатися досвідом батьків, справу
яких варто продовжити, набути власного досвіду й уміти скористатися досвідом інших. Однак сучасні
психологи й соціологи запевняють нас: запорука життєвого успіху людини, крім усього згаданого, —
цевуміння спілкуватися, комунікувати й толерувати з іншими людьми.
Чи варто, розмірковуючи над феноменом успішної людини, віддавати перевагу саме її здатності
ефективно спілкуватися з іншими людьми?
Викладіть свій погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші
міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть
проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита,
наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте
повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
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ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 59—62 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Прочитайте уривок з вірша Є. Маланюка «Стилет чи стилос» та виконайте завдання. Виберіть
правильний варіант відповіді і позначте його в бланку А+.
…Там дивний ліс зітхає ароматом
І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць,
Співа трава, ніким ще не зім’ята,
І вабить сном солодких таємниць…
59. Віршовий розмір поезії
А амфібрахій
Б  	 анапест
В ямб
Г хорей
60. Художній засіб, ужитий у рядку «Там дивний ліс зітхає ароматом», — це
А оксиморон
Б  	 метонімія
В уособлення
Г алегорія
61. Рік написання збірки Є. Маланюка «Стилет чи стилос» —
А 1924		
Б  1929		
В 1937		
Г  1918
62. Римування в уривку з поезії Є. Маланюка
А парне
Б  	 кільцеве
В перехресне
Г потрійне
У завданнях 63—66 розташуйте перелік явищ (фактів), позначених буквами, у правильній
послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2, третє — цифрі 3,
четверте — цифрі 4. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині
відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
63. Установіть послідовність подій, описаних у творі І. Котляревського «Енеїда».
А подорож Енея після загибелі Трої
Б  	 війна троянців із рутульцями
В подорож Енея з Сивіллою в пеко
Г двобій Енея з Турном іперемога Енея

А
Б
В
Г

1 2 3 4
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64. Установіть послідовність окремих етапів у розвитку української літератури.
А література доби ренесансу й реформації
Б  	література старої доби
В література доби реалізму
Г література національного відродження
65. Установіть послідовність подій, описаних у творі Т. Шевченка «Гайдамаки».
А побачення Яреми з Оксаною
Б 	 одруження Яреми з Оксаною
В взяття Умані гайдамаками
Г зникнення Оксани
66. Установіть послідовність утворення українських літературних об’єднань та угруповань.
А Пропала грамота
Б Бу-Ба-Бу
В Нова дегенерація
Г ЛуГоСАд

Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст. Сформулюйте короткі відповіді на поставленні до тексту запитання
(завдання 67—74). Відповіді записуйте в бланку Б +.
(1—4)

Третьої суботи вересня в Україні традиційно відзначили День винахідника і раціоналізатора.
Хоч це свято людей різних професій і спеціальностей, але їх об’єднує те, що кожен наділений рідкісним даром творчості, відчуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти
за рамки стереотипу.
(5—9)
Україна, на переконання фахівців, має безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня:
літаки із сімейства «АНів», ядерні технології Адаменка, технологію стимулювання росту
рослин у сільському господарстві Пономаренка, медичні винаходи: спосіб боротьби з раком
Завірюхи і лікування судин людини неоперабельним методом Бурого. Та надією винахідництва в нашій країні залишається сучасна талановита молодь.
(10—18) На відкритті ІХ Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час» і старту
VІІІ Міжнародного конкурсу молодіжних інновацій голова Державної служби інтелектуальної власності України Микола Ковіня з гордістю повідомив присутніх: українська молодь
щороку дивує світ своїми яскравими інноваційними розробками. На думку голови, можна
впевнено говорити про міцний інтелектуальний фундамент України, її молоде покоління —
запорука нашого прогресивного розвитку в майбутньому. Без участі юних талантів у винахідницькій діяльності, у розробці перспективних технологій, в ефективному управлінні інтелектуальною власністю сталий соціально-економічний розвиток країни, становлення в ній
нової інноваційної культури були б неможливі.
(19—20) Хто вони, юні винахідники, про що мріють і чого прагнуть досягнути? Кореспонденти української газети «Світ» зустрілися з кількома з них.
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(21—31) Шістнадцятирічний винахідник із Закарпаття, учень Малої академії наук Максиміліан Бохорський збирає на виставках навколо себе чимало зацікавлених відвідувачів. Він із гордістю
демонструє роботу свого дітища під назвою «Робот-шпигун». Хлопець розповів, що робот
має багато функцій, але основне те, що він допомагає людям з обмеженими можливостями.
Зокрема, апарат передає звук на відстані одного кілометра, вимірює температуру повітря та
здійснює інші важливі операції. Цінним для людей з обмеженими можливостями є також те,
що робот-шпигун має маніпулятор, за допомогою якого може підняти будь-яку річ, скажімо,
пульт телевізора. Незайвою є також здатність апарата вести відеоспостереження. Зазвичай
юний винахідник привозить на виставку не реальну, а демонстраційну модель. Каже, що реальна буде «меншою й тихішою». Зауважимо: Максиміліан займається винахідництвом лише
два роки і називає таку діяльність власним хобі.
(32—36) Зі слів учениці Малої академії наук із Дніпропетровська Наталії Погасій, математика — її
улюблений предмет, тому винаходи (а їх уже чимало) пов’язані саме із цим предметом. Наприклад, на корисну модель «Математичний конструктор» дівчина вже має патент, а також
отримала відзнаку конкурсу «Винахід року-2012». Є серед отриманих дівчиною нагород
і спеціальна відзнака — «Надія винахідництва України».
(37—40) Наталія розповіла, що конструктор розробила і створила власноруч (лише трішки їй допомагала мама). Він складається з декількох елементів, виготовлених із ламінованої плитки, що
робить деталі гнучкими. А це, зауважує авторка винаходу, дуже важливо, коли з ним працюють маленькі діти.
(41—44) До речі, юна винахідниця з Дніпропетровська виготовила 400 деталей, із яких можна складати безліч фігур. Винахід стане в нагоді не лише дошкільнятам і молодшим школярам,
а й старшокласникам і студентам будівельних вишів — вони його використовуватимуть для
створення макету споруди. Наталія подала заявку і очікує на новий патент — на винахід.
(45—53) Свою роботу учениця представляла на різних конкурсах, зокрема в Парижі на виставці «Талант та інтелект» при Посольстві України у Франції. «Я планую вдосконалювати свою модель, виготовляти її з різною кількістю елементів для різних конструкторів і дітей будь-якого
віку. Звісно, мені б дуже хотілося запустити її в серійне виробництво й створити якусь, скажімо, програму для шкіл. Ну, а поки що цей математичний конструктор уже рік стоїть у моїй
рідній школі і ним активно користуються учні», — не без гордості повідомила учениця. А ще
сказала, що подала заявку щодо отримання патентів на модель, яка буде корисною для інших
винаходів: це «Діюча модель одиничного кола для синусів та косинусів» та «Діюча модель
одиничного кола для тангенсів та котангенсів».
(54—57) На запитання, чого очікує від майбутнього, Наталія Погасій відповідає: «Мені б дуже хотілося працювати в галузі фізики як науковець, а саме, в галузі квантової фізики. У майбутньому
мрію працювати на Великому адронному колайдері, у Церні. Це одне з моїх найзаповітніших
бажань».
(58—63) Інша винахідниця, Людмила Ревуцька з Політехнічного ліцею міста Києва, на виставках зазвичай знайомить аудиторію з власним геліопристроєм, який перетворює сонячну енергію
в механічну. Своє захоплення пояснює тим, що зараз дуже важливо навчитися перетворювати креативні види енергії в механічну чи електричну, адже назріває енергетична криза: нафти
стає менше, електроенергія дорожчає, і це негативно відображається на людстві, зокрема,
і на природі взагалі. Говорить, що її пристрій можна використовувати всюди, де є сонце.
(64—67) У дівчини чимало дипломів і нагород, вона має три патенти на вироби, що стосуються альтернативної енергії: «Роторний вітряк із рухомими вітрилами жалюзійного типу», «Геліо
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енергетичний термоблок з генератором електроенергії» і «Роторний вітряк з екраном телескопічного типу».
(68—69) «Моя мрія — щоб усі мої винаходи знайшли застосування, а свою майбутню професію
я пов’язую з фізикою. Хочу бути науковцем», — упевнено заявляє Людмила Ревуцька.
(70—77) Погодьтеся, талантам і прагненням молодих українських винахідників не можуть не радіти досвідчені автори винаходів, науковці, інженери. Віце-прем’єр-міністр України на одній
з останніх виставок дитячих розробок висловив упевненість, що в нашій державі підростає
справді розумне покоління, якому є що показати світові як результат своєї інтелектуальної
праці. Але успіх цього покоління, так само, як і більш дорослих творців і винахідників, значною мірою залежатиме від того, чи стане Україна найближчим часом державою, у якій авторські права, патенти та винаходи ефективно захищатимуться. Дуже хочеться вірити, що ці
надії та сподівання справдяться.
За Марією Волинською
849 слів
67. Які з інноваційних розробок української молоді, згаданих у цьому тексті, найбільше вразили Вашу
уяву ? Напишіть чому.

68. Чи погоджуєтесь Ви зі словами автора про те, що досвідчені винахідники, науковці, інженери не
можуть не радіти талантам і прагненням молодих українських винахідників? Аргументуйте свою
відповідь (70—71).

69. Якою є основна ідея автора тексту?
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70. Чому автор вважає таким важливим питання про ефективний захист авторських прав, патентів та
винаходів? (Рядки 74—76).

71. Що стимулює бажання молоді брати участь у різноманітних наукових розробках? На підтвердження своїх слів наведіть приклади з тексту.

72. Чому, на Вашу думку, держава всіляко підтримує захоплення винахідництвом, яке ми спостерігаємо сьогодні серед української молоді?

73. Підтвердіть або спростуйте думку автора про те, що люди будь-яких професій і спеціальностей
можуть бути наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, вмінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу (рядки 2—4). Свою відповідь аргументуйте.

74. Доберіть до тексту заголовок і запишіть його.
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Тест № 3
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
1*. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А	 виставковий павіл..йон, шановне пан..ство
Б громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду
В	 п’ят..сот гривень, перевірка знан..
Г абсолютна мен..шість, пол..ське посольство
2*. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку
А	 виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата
Б створити за аналог..єю, словниковий д..ктант
В	 с..гнальні вогні, соц..ологічне опитування
Г історія ав..ації, порадитися з д..ректором
3*. Граматичну помилку допущено в словосполученні
А	 сто кілограмів
Б незручних туфель
В	 барвистих ярмарок
Г багатоповерхових готелів
4*. Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова
А	 край
Б груша
В	 кущ
Г кварц
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«Кримськотатарський
академічний музичнодраматичний театр»
(м. Сімферополь) пропонує
оригінальну постановку Лісової
пісні Лесі Українки.

Творчий колектив «Національної
опери України»
ім. Т. Г. Шевченка запрошує на
прем’єру балету Сергія
Прокоф’єва «Ромео
і Джульєтта».
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5*. Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші
А                                                                  Б
Творчий колектив «Національної

«Кримськотатарський
академічний музичноопери України»
драматичний театр»Ще в давнину малювали козака
20 липняна
у Львові буде показана
ім. Т. Г. Шевченка запрошує
(м. Сімферополь) пропонує
моновистава
«творчої майстерні
«Мамая» на картинах, скринях
прем’єру балету
Сергія
оригінальну постановку
ЛісовоїХто ж він такий? Про
Театр
у кошику», що є першим
і стінах.
Прокоф’єва
«Ромео
пісні Лесі Українки. це – вистава Донецького
сценічним прочитанням поеми
і Джульєтта».
обласного театру ляльок
Тараса Шевченка «Сон».
«Пригоди козака Мамая».

20 липня у Львові буде показана
В							

моновистава «творчої майстерні
Театр у кошику», що є першим
сценічним прочитанням поеми
Тараса Шевченка «Сон».

Запрошуємо

Г

Запрошуємо
мешканців
і
гостей
Ще в давнину малювали
козака
Дніпропетровська
на концерти
Будинку
«Мамая» та
на картинах,
скриняхУ новому залі
органної
камерної музики.
Хто ж він
такий? Про
зі стінах.
дивовижною
акустикою
встановлений
це – виставаорган
Донецького
механічний
німецької фірми «Зауер»,
обласного
театру
ляльок
який
має 2074
труби.
«Пригоди козака Мамая».

мешканців

і

гостей

Дніпропетровська
на концерти Будинку
6*. Граматичну помилку допущено
в рядку
органної та камерної музики. У новому залі
А	 найвірогідніше тлумачення
з дивовижною акустикою встановлений
Б більш вищий пагорб
механічний орган німецької фірми «Зауер»,
В	 менш доцільний спосіб який має 2074 труби.
Г щонайвигідніші умови

Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою.
(2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся
душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам
і сподіванням.
(4) І, на/певно, головному — взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова — це не/наче душа, яка
ходить навшпиньках.
7*. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А	 маленької дитини
Б над колискою
В	 почутої мелодії
Г ходить навшпиньках
8*. Фразеологізмом є вислів
А	 багатоголосся душі
Б відкривається шлях
В	 взаємності з життям
Г колискова — це душа
9*. Окремо в цьому тексті пишуться слова
А	 в/перше
Б від/тепер
В	 на/певно
Г не/наче
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10*. Іменник виділено в словосполученні з тексту
А	 починається з колискової
Б  звучання почутої мелодії
В	 для маленької дитини		
Г  ходить навшпиньках
Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть,
на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших
позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
11*. Граматичну помилку допущено в реченні
А	 Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови.
Б Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляється в його книгах.
В	 Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов’язок твій — народові його
й повернути.
Г Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.
Д Коли заповіт Альфреда Нобеля оприлюднили, виникли найсуперечливіші чутки та судження.
12*. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в рядку
А	 Р. в. семи сотень дев’яноста восьми
Б Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом
В	 Зн. в. семисот дев’яноста вісім
Г Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма
Д М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох
13*. У реченні
І радісн(1)о, що Київ наш осін(2)ій,
Хоч довгу путь у світі перейшов,
Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,
Весь на риштован(5)ях нових будов!
подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім
А 1
Б 2		
В 3		
Г 4		

Д 5

14. Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива
А	 бігти — біжуть
Б свистати — свистають
В	 хотіти — хотять
Г сідати — сидять
Д губити — гублять
15*. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Опівдні насунулися хмари…» обрати
А	 заступивши темрявою небо.
Б і зависли над молодими садами.
В	 які змусили все живе зачаїтися.
Г і ринула стоголоса злива.
Д пішов густий літній дощ.
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16*. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А	 надзьобувати, юшечка, щасливець
Б бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя
В	 єднання, сором’язливість, щирість
Г джерельце, льодовий, щільний
Д зшивати, рум’янець, дзеркальце
17*. Усі розділові знаки правильно вжиті в реченні
А	 Багато струмків народжується тут, високо на горах, де росами опадають тумани, й де хмари часто сіють дощі.
Б Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним
пензлем?
В	 Хоч навколо, за тином ліс жовтів і мінився осінніми фарбами, але хміль іще буйно зеленів.
Г Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним.
Д Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю на котрій, чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина.
18*. Частка не пишеться окремо у варіанті
А	 стало не/переливки
Б не/здужати всіх завдань
В	 не/покоїтися через погоду
Г не/дооцінюватидрузів
Д говорити не/правду
19*. Спонукальним є речення
А	 Жінки втомились бути непрекрасними.
Б За правду, браття, єднаймось щиро.
В	 Весна прийшла, та якось несподівано!
Г Шматок землі, ти звешся Україною.
Д Дрібнота буть не годна ворогами.
20*. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
А	 засвітити, зломити, зчищати
Б садочок, футболіст, дивина
В	 коротший, витрачати, позаторік
Г царювати, цимбаліст, цікавий
Д анекдот, покрівля, краяти
21*. Складну форму майбутнього часу можна утворити від усіх дієслів рядка
А	 відпускати, підписати, розробляти, утискати
Б нищити, пустити, ходити, носити
В	 мріяти, засинати, помагати, підспівати
Г в’янути, квітнути, гримнути, голубити
Д нехтувати, обгортати, замовляти, причісувати
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22*. Правильно побудовано речення
А	 Напружено готуючись до чемпіонату, були досягнуті значні успіхи.
Б У напруженні, із яким місто готувалося до чемпіонату, було досягнуто значних успіхів.
В	 Попри надію приймати чемпіонат у підготовці до нього було досягнуто значних успіхів.
Г Сподіваючись і напружено готуючись приймати чемпіонат, місто досягло значних успіхів.
Д Напружено готуючись до чемпіонату, місто досягло значних успіхів.
23*. Щоб дізнатися про час, слід запитати
А	 Яка година? 		
Б  Скільки годин?
В	 Скільки часу?		
Г  Котра година?
Д Котрий час?
У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24*. З’ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові.
Фрагмент речення
Вид підрядного речення
А означальне
1 …понад усе хотіли, щоб…
Б з’ясувальне
2 …зайшов до магазину, щоб…
В умови
3 …дуже сподобалася книга, що її…
Г мети
4 …настільки досвідчена, що…
Д ступеня та способу дії

А Б В Г Д
1
2
3
4

25*. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Він (1)прожив під сонцем (2)коло ста літ, (3)ніколи не (4)ховаючись у холодок.
А Б В Г Д
А дієслово
1
Б дієприкметник (форма дієслова)
2
В  дієприслівник (форма дієслова)
3
Г прислівник
4
Д  прийменник
26*. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок.
Розділовий знак
Приклад
А Б В Г Д
А Знаю я … моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім
1 кома
путі.
2 двокрапка
1
Б Це просто день, що врубується в простір …
3 тире
2
Сергій Жадан ….
4 дужки
3
В Ось ранок … синім возом … їде … і сонця сніп в село
4
везе.
Г Вдихати вітер Батьківщини … найвище щастя на землі.
Д І сонце падало за тьмяним морем трав … на землю
маки кинувши червоні.
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27*. З’ясуйте вид поданих простих речень.
1
2
3
4

Вид речення
Приклад
А Танцюють, співають, веселяться на
означено-особове
вулиці.
неозначено-особове
узагальнено-особове Б Лінивим не находишся — ледачим не
наробишся.
безособове
В Мило мені та спокійно серед тої лісової
тиші.
Г Усоте прославляю буйноту життя.
Д З неба, як розтоплене золото, ллється світ
сонця.

28*. Доберіть замість пропусків потрібні слова.
Речення
1 Замість паспорта можна подати … про
народження.
2 Це було натхненне й поетичне … в коханні.
3 На вході чергові обов’язково перевіряють …
особи.
4 Лейтенант уважно занотував … очевидця події.

А Б В Г Д
1
2
3
4

Пропущене слово
А свідоцтво
Б свідчення
В освідчення
Г засвідчення
Д посвідчення

А Б В Г Д
1
2
3
4

Читання й аналіз тексту
Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.
Мистецтво, не підвладне часу
(1—10) На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних
художників. Не обійшла ця доля й полотна великого Вінсента ван Гога: якось переконували,
що виставлена на продаж картина «Сад в Овері» — підробка. Доводили, що неможливо за
короткий час зробити таку систему крапок, натякали на стилістичну невідповідність. Але
ретельні рентгенівські дослідження засвідчили, що всі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові». І картину купили за рекордну суму. Для
«Саду в Овері» характерна унікальна техніка пуантилізму, сутність якої полягає в нанесенні
на полотно окремих дрібних крапок чистого кольору. Якщо розглядати таку картину з відстані, ці крапки змішуються, і кольорове відчуття виявляється іншим, аніж коли фарби були
б змішані на самому полотні.
(11—14) Він був найбіднішим за життя, а став найдорожчим сьогодні художником. Чи сподівався
будь-коли ван Гог, що досягне такого успіху, що його роботи купуватимуть? Вінсент запев-
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(15—21)

(22—28)

(29—35)

(36—41)

(42—45)

(46)

няв: «Роль, яку я відігравав чи відіграватиму, завжди залишиться другорядною». Він щиро
вирішив творити мистецтво заради мистецтва. Без жодних меркантильних інтересів…
1885 року, після виснажливих тренувань і праці в багатьох техніках живопису, Вінсент виставляє на продаж одну з картин. Вона, за його словами, була настільки вдалою, що він «не
зміг її продати», — художник просто подарував полотно. Ван Гог, свідомо присвятивши своє
життя живопису, у який був несамовито закоханим, працює не в порожнечу: «Я знаю, що
я хочу вкласти у свої картини, і намагатимусь цього досягти навіть ціною життя, тому що
мене надихає абсолютна віра в мистецтво». І живописець самовдосконалюється, розвиває
в собі енергію й думку.
Вінсент відтворює своє бачення світу для того, аби зробити його чистішим, наблизити до
первісного стану. 1882 року ван Гог пише: «Я хочу робити такі картини, які зворушать багатьох людей. А для цього треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні
блага, без жалю до себе». Так, він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна. І всюди Вінсент не зраджує свого бачення — сміливо
й вільно зафарбовує полотно, виплескуючи на нього енергію й відображаючи суть речей, їхні
енергетичні форми. Найбільше в мистецтві художник цінує реалізм. Непідробний.
Ван Гог відсторонювався від власних творів. Він давав їм жити самостійним життям. Немає
часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах. Увагу треба приділяти
природі, якій Вінсент віддається цілком, особливо під час роботи над картиною. Живопис.
Живо писати. Вінсент же пише яро — сама бачена ним природа малює його рукою (не дивно,
що його картини випромінюють не лише три виміри, а й інші, загадкові й неприйнятні для
звичайної людини). Може, ще й тому Вінсент за дев’ять років написав понад 800 полотен —
рекордна для такого відтинку часу кількість.
Цікава історія творів митця. Він залишав безліч полотен у всіх кутках Голландії, Бельгії,
Франції — скрізь, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати… І тоді з його
полотнами творилися дивні речі: їх спалювали, не вбачаючи в них жодної цінності, картини
тачками возили халамидники, розпродуючи їх по десять центів за штуку,із них обдирали
фарбу й повторно писали на них, полотна використовували як циновки, мішені, ними прикрашали горища й затуляли дірки курників.
Чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що
він, як і інші великі люди, як і інші самобутні постімпресіоністи, випередив час! Енергетика ван Гога просто шалена. Люди ж не володіли тоді тим рівнем енергетичної вібрації, аби
сприймати її, а тим більше — цінувати.
Зараз вони її цінують.
За В. Терещенком, журнал «Політика і культура»
(555 слів)

29*. Ідею тексту висловлено в рядку
А	 Унікальна манера ван Гога зробила його найдорожчим сьогодні художником.
Б Із дитинства Вінсент прагнув по-справжньому духовного життя.
В	 Художник, як і інші самобутні люди, випередив свій час.
Г Найбільше в мистецтві Вінсент ван Гог цінував реалізм.
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30*. Слово, виділене у вислові «Вінсент же пише яро…» (рядок 32), ужито, щоб
А	 заперечити зміст попереднього речення
Б означити потяг художника до швидкого заробітку
В	 підкреслити яскравість і пристрасність його манери
Г змалювати гнівне обурення художника навколишньою дійсністю
31*. Принцип «творити без жодних меркантильних інтересів» ілюструють усі фрагменти тексту, окрім
А	 На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників (рядки 1—2).
Б … треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага, без жалю до себе
(рядки 24—25).
В	 Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах (рядки 29—30).
Г Він залишав безліч полотен… скрізь, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати…
(рядки 36—47).
32*. На думку автора тексту, по-справжньому оцінити твори Ван Гога можна,
А	 глибоко ознайомившись із технікою пуантилізму
Б зрозумівши високу енергетику його полотен
В	 відвідавши дорогі для художника мальовничі місця
Г розглядаючи картини з відстані
33*. Стиль тексту —
А	 науковий		
В	 розмовний		

Б  художній
Г  публіцистичний

Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
34. Оповідь про напад хозарів («Повість минулих літ») закінчується дидактичною настановою
А	 «Хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине».
Б «Якщо внадиться вовк в кошару, то всіх овець виносить, поки вб’ють його. Так і цей: якщо не
вб’ємо його, то всіх нас погубить».
В	 «Спочатку закон, а потім — благодать».
Г «За рідний край і життя віддай».
Д «Так воно здавна ведеться: володіючи, сам стає потім заволоданий».
35. Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») ідеться в рядку
А	 «Великому Хорсові путь перебігав»
Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»
В	 «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»
Г «Ізронивзлоте слово, з сльозами змішане»
Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»
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36. Автором байки «Бджола та Шершень» є
А	 Леся Українка
Б Тарас Шевченко
В	 Остап Вишня
Г Павло Тичина
Д Григорій Сковорода
37. Автором першого твору нової української літератури є
А	 Іван Вишенський
Б Іван Котляревський
В	 Іван Нечуй-Левицький
Г Григорій Сковорода
Д Григорій Квітка-Основ’яненко
38. «Ваша «Маруся» так мені про Вас розказала, що я Вас навиліт знаю», — написав Тарас Шевченко
А	 Іванові Котляревському
Б Пантелеймонові Кулішу
В	 Іванові Нечую-Левицькому
Г Григорієві Квітці-Основ’яненку
Д Панасові Мирному
39. Заклик «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» є у творі
А	 «Катерина»
Б «Гайдамаки»
В	 «До Основ’яненка»
Г «Заповіт»
Д «І мертвим, і живим…»
40. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору
А	 «Наталка Полтавка»
Б «Чорна рада»
В	 «Інститутка»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Кайдашева сім’я»
41. Уособленням образу «вічного революцьйонера» в поезії «Гімн» І. Франка є всі зазначені поняття,
ОКРІМ поняття
А	 думка		
Б  воля
В	 честь		
Г  наука
Д дух
42. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору
А	 «Кавказ»
Б «Лісова пісня»
В	 «Intermezzo»
Г «Гайдамаки»
Д «Мойсей»
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43. Звертання «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки — смутно, що не можеш ти своїм життям до себе
дорівнятись» адресоване
А	 Грицеві Бобренку («Маруся Чурай»)
Б Лукашеві («Лісова пісня»)
В	 Енеєві («Енеїда»)
Г Офіцерові («Катерина»)
Д Чіпці («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
44. Іван Дідух є центральним персонажем твору
А	 Ольги Кобилянської
Б Лесі Українки
В	 Івана Франка
Г Михайла Коцюбинського
Д Василя Стефаника
45. Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» нехтують сини
у творі
А	 «Кайдашева сім’я»		
Б  «Чорна рада»
В	 «Камінний хрест»		
Г  «Вершники»
Д «Україна в огні»
46. Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
У наведеному уривку твору Лесі Українки «Contra spem spero!» наявні усі зазначені засоби, ОКРІМ
А	 епітет				
Б  оксиморон
В	 анафора			
Г  гіпербола
Д алегорія
47. Із гаслом «Хай живуть зайці!» на полювання вирушав автор твору
А	 «Тигролови»
Б «Три зозулі з поклоном»
В	 «Лісова пісня»
Г «Зачарована Десна»
Д «Мисливські усмішки»
48. «Шехерезада» — таке прізвисько має герой твору
А	 «Мина Мазайло» М. Куліша
Б «Момент» В. Винниченка
В	 «Місто» В. Підмогильного
Г «Моя автобіографія» Остапа Вишні
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового
49. На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
А	 «Я (Романтика)»		
Б  «Три зозулі з поклоном»
В	 «Вершники»			
Г  «Тигролови»
Д «Україна в огні»
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50. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі
А	 «Маруся Чурай»
Б «Марія»
В	 «Лісова пісня»
Г «Маруся»
Д «Я (Романтика)»
51. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору
А	 «Я (Романтика)»
Б «Зачарована Десна»
В	 «Вершники»
Г «Тигролови»
Д «Тіні забутих предків»
52. «Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому з пітьми горбів гострі, кам’яні пальці».
Так В. Підмогильний говорить про
А	 море
Б місто
В	 поле
Г село
Д урвище
53. Проблема «Що можна зробити для поновлення святості?» турбує героя твору
А	 Христю Хутірну (О. Довженко, «Україна в огні»)
Б малого Сашка (О. Довженко, «Зачарована Десна»)
В	 ліричного героя поезії М. Рильського «Молюсь і вірю…»
Г ліричного героя поезії Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»
Д Чіпку (Панас Мирний, Іван Білик, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
54. Установіть відповідність між назвою та автором твору.
Автор твору
Назва твору
А Ольга Кобилянська
1 «Contra spem spero!»
Б Марко Вовчок
2 «Маруся Чурай»
В Іван Драч
3 «Земля»
Г Ліна Костенко
4 «Максим Гримач»
Д Леся Українка

А Б В Г Д
1
2
3
4
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55. Установіть відповідність між назвою та персонажами твору.
Персонажі твору
Назва твору
А Сомко, Шрам
1 «Україна в огні»
Б Григорій Многогрішний, Медвин
2 «Чорна рада»
В Степан Радченко, Маргарита
3 «Тигролови»
Г Христя Хуторна, фон Крауз
4 «Місто»
Д Сашко, дід, прабаба
56. Установіть відповідність між жанром і назвою твору.
Назва твору
Жанр твору
А «Тигролови»
1 комедія
Б «Наталка Полтавка»
2 послання
В «Кайдашева сім’я»
3 роман
Г «І мертвим, і живим…»
4 повість
Д «Мартин Боруля»

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

57. Установіть відповідність між псевдонімом і справжнім прізвищем письменника.
Справжнє прізвище
Псевдонім
А Б В Г Д
А Іван Тобілевич
1 Остап Вишня
1
Б Павло Губенко
2 Марко Вовчок
2
В Іван Лозов’ягін
3 Леся Українка
3
Г Марія Вілінська
4 Іван Багряний
4
Д Лариса Косач

Частина 3
Власне висловлення
(результат виконання зараховується як ДПА)
58*. Прочитайте наведений текст.
Земна цивілізація знає суспільства, де понад усе цінувалося почуття колективізму, відданість
спільноти певній ідеї й загальне прагнення досягти її попри все.Це заперечувало можливість викривлення
визначеної лінії поведінки окремих індивідів такого суспільства. У протилежних за типом суспільствах
понад усе цінується індивід, неповторність особистості, плюралізм думок. Девіз таких спільнот —
«Ми — не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних».
Який із двох типів організації суспільства уможливлює його сталий розвиток і надає рівні
можливості для успішного життя кожного з його індивідів?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші
міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте
назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через
який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя.
Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
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ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 59 — 62 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Прочитайте уривок із поезії та виконайте завдання. Виберіть правильний варіант відповіді
й позначте його в бланку А+.
Прочитайте уривок із поезії  І. Франка та виконайте завдання.
Вічний революцьйонер —
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, —
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.
59. Думку про незламність духу й стійкість борця за щастя й волю підкреслено в поезії за допомогою
А	 асонансу
Б епіфори
В	 тавтології
Г анафори
60. Вид лірики, до якого належить ця поезія, —
А	 громадянська
Б філософська
В	 патріотична
Г пейзажна
61. Віршовий розмір поезії —
А	 ямб
Б хорей
В	 анапест
Г амфібрахій
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62. Провідним мотивом цієї поезії є
А	 заклик до повалення експлуататорського ладу й розбудови нового вільного суспільства
Б незламність, здатність залишатися борцем за будь-яких обставин
В	 заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості, оптимізм за будь-яких життєвих
обставин
Г віра в невмирущість суспільних ідеалів, які народ має захищати й відстоювати попри всі перешкоди
У завданнях 63—66 розташуйте перелік явищ (фактів), позначених буквами, у правильній
послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2, третє — цифрі 3,
четверте — цифрі 4. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині
відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
63. Установіть хронологічну послідовність напрямків розвитку нової української літератури.
А	
Б
В	
Г

класицизм
сентименталізм
романтизм
реалізм

А
Б
В
Г

64. Установіть правильну послідовність подій у «Слові про похід Ігорів».
А	
Б
В	
Г

А
Б
В
Г

величання Ігоря
«плач Ярославни»
сон і «золоте слово Святослава»
битва з половцями

1 2 3 4

1 2 3 4

65. Установіть хронологічну послідовність подій у житті та творчості Г. С. Сковороди.
А	 викладання в Харківському колегіумі. Пише поезії та байки
Б навчання в Києво-Могилянській академії
В	 Сковорода — викладач духовної семінарії в Переяславі. Розробив курс
поетики
Г повернення до Ковраїв

А
Б
В
Г

66. Установіть правильну послідовність подій у житті Чіпки Варениченка
із роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
А	 одруження Чіпки з Галею
Б знайомство Чіпки з друзями-розбишаками
В	 Мотря видає властям сина-убивцю
Г вибори в земство

А
Б
В
Г

1 2 3 4

1 2 3 4
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Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст. Сформулюйте короткі відповіді на поставленні до тексту запитання
(завдання 67—74). Відповіді записуйте в бланку Б+.
(1—5)

(6—12)

(13—16)

(17—23)

(24—33)

(34—39)

Великі небезпеки малого шуму
Відомо, наскільки дражливою є тема акустичного забруднення життєвого середовища людини: «Синку, зроби музику тихіше, ти ж оглухнеш!!!», а у відповідь: «Дякую, матусю, я вже
обідав!». Ми знаємо, що надмірний шум порушує роботу найважливіших систем організму,
призводить до багатьох хвороб та передчасного старіння, однак дозволяємо нашим підрослим дітям насолоджуватись саме такою музикою.
Шум вимірюється в децибелах: старт реактивного винищувача — це 140 дб. Із такою ж силою кричить на корті російська тенісистка Марія Шарапова, щоб дезорієнтувати суперника. Рівень шуму на дискотеках досягає 100 дб. За такої гучності людина відчуває звукове
сп’яніння, яке багато чим нагадує алкогольне — порушується координація рухів і реальне
сприйняття дійсності, можливі прояви агресії або надмірні веселощі. Крім того, якщо це музика в стилі «важкий метал», виникає збудження центру голоду в мозку, що може спричиняти
надмірну вагу фанатів цієї музики.
Надто гучні звуки — це ворог, але ворог, що не ховається, а йде в наступ, так би мовити, «із відкритим забралом». Значно підступнішим, таким, що підкрадається потихеньку
й непомітно, є інший, менш відомий вид звукового забруднення середовища — це слабкі побутові шуми. Виявляється, вони хоч і слабкі, але шкоду чинять чи не більшу, ніж сильні.
Хтось неголосно увімкнув телевізор — ви чуєте лише невиразне бубоніння. Ось заплакало
немовля — ледь чутно. Сусіди зверху весь час ходять кімнатами, обережно зачиняючи двері.
Але можна згадати й про іншу, знайому до болю ситуацію, коли сусід об одинадцятій вечора
приносить додому позичений на кілька годин перфоратор і радісно вмикає його. Тут найкращим виходом, мабуть, буде викликати наряд міліції. Однак варто поговорити й про шуми, що
виникають навіть тоді, коли сусіди з повагою ставляться до нашого права на спокій і тишу.
Проблема в тому, що неможливо жити без руху, а рух неможливий без звуків.
У багатоквартирних будинках невиразні (і негучні) звуки, що долинають із сусідніх квартир, також можуть дуже шкідливо впливати на стан здоров’я. Усі ми родом із дитинства —
і людство в цілому теж. А «дитинство» людства пройшло в печерах або в інших, ще менш
надійних схованках серед небезпек дикої природи. І саме дуже тихі звуки означали, що хтось
намагається непомітно підкрастись, тобто небезпеку, відповіддю на яку була реакція «бийся
або тікай», що супроводжувалося викидом у кров адреналіну. Хоробрий мисливець, захищаючи своє плем’я, хапав кам’яну сокиру, каменюку або дубець і кидався в бій (або на втікача).
У процесі такої активної фізичної діяльності адреналін витрачався за призначенням, і, якщо
мисливець залишався живий, йому потрібно було лише добре відіспатись, щоб прокинутися
бадьорим і здоровим.
Така реакція була природною для наших предків, але сучасна людина не може собі цього
дозволити. Уявляєте, ви хапаєте перше, що потрапило під руку, і біжите лупцювати сусіда,
який тихенько стукнув дверима у себе в квартирі! Або кидаєтесь тікати (часом дуже хочеться, але куди?!). Адреналін залишається невикористаним, продукти його розпаду отруюють
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(40—42)
(43—49)

(50—53)

(54—61)

(62—69)

(70—74)

організм, що призводить до нервового напруження, збудження, безпричинних (на перший
погляд) нападів люті, конфліктів із близькими, психічних розладів і навіть самогубств.
Дослідження американських учених довели, що така хвороблива реакція на слабкі побутові
шуми особливо загострюється в умовах тривалої літньої спеки: у Чикаго та Нью-Йорку це
щоліта призводить до кількаразового підвищення рівня злочинності на побутовому ґрунті.
Слід пам’ятати, що в «дикому» стані вид homosapiens, тобто «людина розумна», прожив незмірно довше, ніж у цивілізованому. І вижив він саме завдяки такій рішучій реакції на слабкі
шуми. Цей спосіб реагування закріпився в процесі природного добору і притаманний нашій
біологічній природі. Особливо він характерний для чоловіків, оскільки саме вони були захисниками спільноти. І тепер слабкі побутові шуми завдають більшої шкоди здоров’ю саме
чоловіків, жінки ж переносять таке шумове забруднення значно легше або взагалі не помічають його.
В усякому разі, так було ще два десятиліття тому. Але сьогодні жінки все частіше ведуть чоловічий спосіб життя: самі «здобувають мамонта», самі виховують і захищають дітей, самі
обороняють своє домашнє вогнище. Унаслідок цього вони все більше підпадають під вражаючу дію цього підступного непомітного ворога — слабких побутових шумів.
Що ж робити? Перш за все, логічним буде проаналізувати рівень шумового забруднення своєї квартири, а вже потім уживати якихось заходів. Це можна зробити власними силами за наявності відповідних вимірювальних приладів і певних знань, а можна звернутися за допомогою до спеціалістів. Як правило, санітарно-епідеміологічні станції таких послуг не надають,
їх більше цікавлять проблеми, пов’язані з великими шумами. Але не біда, є науково-дослідні
організації, що беруться за випадки, де СЕС або «безсилі», або дають лише одні відписки. Відомою є науково-сервісна компанія «ОТАВА», яка виконує вузькоспеціалізовані дослідження, не залежить від «апарату чиновників» і не приховує результатів своїх досліджень.
Спеціалісти обов’язково надають рекомендації з усунення або мінімізації шкідливої дії виявлених небезпечних факторів. Зрозуміло, що абсолютної і повної звукоізоляції від сусідів
досягти неможливо. Можна постелити на підлогу і стіни (навіть на стелю) м’яке покриття,
але воно захистить від ваших звуків сусідів, а вас від їхніх — ні. Доведеться купувати й дарувати їм килими та інші м’які покриття — щоб менше їх чути. І все одно щось-таки буде чути,
тільки звуки будуть ще тихші, тому інстинктивно будуть сприйматись як ще небезпечніші,
що знову ж призведе до нервового напруження й агресії. Якщо ж до всього цього поставитися серйозніше й узяти до уваги рекомендації фахівців, то проблему можна вирішити.
Та основним раціональним виходом із цієї ситуації є систематична фізична активність, тобто
інтенсивні заняття фізкультурою і спортом, хоч як банально це звучить. Реакція «бийся або
тікай» реалізується в мирному руслі плавання, бігу чи карате, зайвий адреналін вигорить,
і продукти його розпаду в організмі не зашкодять здоров’ю, та й контури м’язів і — що особливо важливо для жінок — контури тіла значно поліпшаться.
За Валентиною Мовчан
881 слово
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67. Який науково підтверджений факт наводить автор, щоб довести зв’язок між прихильністю людини
до музики в стилі «важкий метал» та надмірною вагою фанатів цієї музики (рядки 6—12)? Які інші
небезпеки виникають внаслідок надмірних шумів?

68. До якого стилістичного прийому вдається автор, прирівнюючи силу крику на корті тенісистки
Шарапової до сили шуму на старті реактивного винищувача? Якого результату він досягає?

69. У чому особливість лексичного значення слів, що їх автор уживає в словосполученнях: шумове забруднення, звукове сп’яніння? Яке це значення за типом: це метафора, метонімія чи синекдоха?

70. У чому, на думку автора, підступність слабких побутових шумів (рядки 13—16)?

71. Чому, на Вашу думку, автор супроводжує вислів «йде в наступ «із відкритим забралом» (рядки 1314) вставним зворотом так би мовити?
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72. Чи завжди однаковим був вплив слабкого шуму на чоловіків і жінок? Як змінилася ситуація
сьогодні?Аргументуйте свою думку фактами з тексту.

73. Що, на Ваш погляд, відображено в заголовку: тему тексту чи головну ідею автора?
Обґрунтуйте свою думку.

74. Який спосіб боротьби зі шкідливим впливом малого шуму запропонували б Ви? Напишіть про це.
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Тест № 4
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
1*. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка
А	 гірок, ..бережний, ..подобний
Б м’ятий , ..тулити, ..вабливий
В	 смажити, ..чепити, ..завзятий
Г боркати, ..мивати, ..чинити
2*. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А	 прип’ят..ський, купал..ський, зглян..ся, дівчинон..ці
Б брин..чати, ласун..чик, кан..йон, різ..бяр
В	 вигул..кнути, монпас..є, зат..марити, держал..це
Г волин..ський, бояз..кий, ц..кувати, дон..чин
3*. Можна утворити ступені порівняння від усіх прикметників рядка
А	 смачний, солодкий, солонуватий, гіркий
Б білий, світлий, яскравий, чіткий
В	 приємний, милий, стрункий, білявий
Г веселий, премилий, сміливий, охайний
4*. Правильним є вислів
А	 голова є присутній
Б завершитись до кінця
В	 на сьогоднішній день
Г власний внесок
5*. Правильно написано всі слова рядка
А	 дилетанський, улесливий, щасливий, пізній
Б навмисний, кістлявий, очисний, діяльнісний
В	 міський, ремісничий, форпосний, тижневий
Г масний, захисний, пестливий, зап’ясний
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6*. Слово відношення правильно вжите в рядку
А	 відношення до бабусі
Б приємний у всіх відношеннях
В	 висловився по відношенню до події
Г відношення між відстанню і часом
Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1)Ще за античних часів уважалось, що наукою наук є геометрія. (2)Справді творення краси
неможливе без вимірів симетрії або ж осмисленої асиметрії, без збалансованості найдрібніших
часток, без відчуття […]. (3)Однак найвищим є певно те, що можна назвати Геометрією Духу, наукою
витворення з малих часток великого храму всередині себе. (4)Храм людської особистості, високий храм
духу будується з душевних порухів, із щоденних наших дій, помислів і почуттів. (5)Геометрія духу —
найважча з наук, вибудування храму в собі поглинає час і відстань, що неможливе без помилок і вагань,
без зупинок і відходів. (6)Але що раніше осягнеш, що сам мусиш будувати себе і світ довкола водночас,
що раніше осмислиш, що помилки вчинені тобою саме тому, що ти не вчув, не прийшов, не побачив,
тим раніше зможеш будувати. (7)Час не жде — збудуй собі храм! (Ю. Покальчук).
7*. Замість пропуску в четвертому реченні має бути слово
А	 простору
Б масштабу
В	 пропорцій
Г міри
8*. Складним із кількома підрядними є речення
А	 друге 			
Б третє
В	 п’яте			
Г шосте
9*. Вставне слово зі значенням упевненості в повідомлюваному міститься в реченні (коми опущені)
А	 першому		
Б другому
В	 третьому 		
Г п’ятому
10*. Авторській манері притаманна в тексті
А	 пристрасність
Б стриманість
В	 зверхність
Г байдужість
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Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть,
на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших
позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
11*. Словосполучення подане в рядку
А	 немає відповіді
Б немовбито зачарований
В	 неподалік школи
Г найбільш вірогідний
Д викладач певен
12*. Прочитайте речення.
(1) працях швейцарського мовознавця Ф. де Соссюра наголошено на особливій потребі вивчати
звуки (2) мовленнєвому ланцюжку, бо саме (3) цьому проявляється національна своєрідність мелодики слова, яка відіграє важливу роль (4) активізації біоритмів національного інстинкту, а також (5)
об’єднанні суспільства на основі етнонаціоналізму.
Літеру у треба писати замість цифри
А	 1
Б  2
В  3
Г  4
Д  5
13*. Прочитайте фрагмент тексту.
Авто гальмує на якійсь місячній, себто залитій місячним ан(1)мічним світінням, галяв(2)ні і там
справді здр(3)гається в нетерп(4)ливому очікуванні до н(5)стями заведений г(6)лікоптер, вел(7)
тень-важковаговик, бойовий вет(8)ран, історично пр(9)четний до д(10)санту, штурмових оп(11)рацій з повітря, національної безпеки і оборони, захисту навкол(12)шнього сер(13)довища. Пілот
у навушниках допомагає з багаж(14)м, і вони підносяться вгору, думаючи про такі речі, як парашути, пропел(15)ри, пел(16)рини, паперові пакети та ще багато чого іншого.
Букву е слід писати на місці всіх чисел рядка
А	 1, 4, 7, 8, 14, 15
Б 1, 2, 7, 5, 10, 13
В	 3, 4, 6, 11, 14, 15
Г 5, 9, 11, 13, 15, 16
Д 6, 8, 10, 12, 13, 16
14*. Неправильно утворена особова форма дієслова —
А	 заплатиш		
Б зрадиш
В	 з’їсиш			
Г зробиш
Д загубиш
15*. Складнопідрядне допустове речення утвориться, якщо до речення «Викладач історії час від часу
відвідує районну книгарню…» додати
А	 і учні залюбки їздять із ним до райцентру.
Б незважаючи на відстань між селищем і райцентром.
В	 долаючи відстань між селищем і райцентром.
Г попри відстань між селищем і райцентром.
Д хоча вона й знаходиться в самому райцентрі.
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16*. Букви я, ю, є позначають два звуки в кожному слові рядка
А	 плем’я, заюшити, реченнєвий
Б з’єднати, воювати, заялозити
В	 заєць, насіння, Юрмала
Г єнот, бюлетень, Азія
Д п’єса, м’язи, мюзикл
17*. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А	 Десь недалеко ударив грім і луна гуділа, котилася глухо, грізно, довго.
Б Далекі дзвони гуділи в ясному повітрі тихо й мелодійно, і здавалося, то дзвенить золото сонця.
В	 Від нас до лісу недалеко і я забігаю туди часто й тайком.
Г Коли я он там, на вершку гори або в глибині лісу спинюся нерухомо, то мені здається, що не маю
додому вертати.
Д Там я співаю з полохливими пташками навперейми, любуючись власним голосом, як він далеко
лісом лунає і, ніби дзвенить.
18*. Помилку в написанні виділених слів разом або окремо допущено в реченні
А	 Моряків кінець кінцем було звільнено з полону.
Б Батьківська порада завжди до речі.
В	 Після голу сили гравцям додалося у стократ.
Г На своєму полі команда зіграла в нічию.
Д Глянцеві журнали читає в основному молодь.
19*. Граматично правильно побудоване словосполучення
А	 по вимозі населення
Б по тій причині
В	 по цілим дням
Г відпустка по родинних обставинах
Д рознести по установах
20*. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка
А	 айсберг, кістка, сонце, стан
Б латка, вітчизна, отже, тигр
В	 Великдень, ґудзик, якже, ґанок
Г різьба, зірка, казці, поразка
Д калюжа, зжовкнути, книжці, їжджу
21*. Цифри, на місці яких потрібні коми в реченні «Рівні поля нагадували б степ, якби не те, що місцями
вони западають(1) мов знеохочені своїм положенням(2) творячи плиткі(3) невеликі котли(4) і якби
не той великий(5) безкраїй ліс, що тягнеться по західній стороні села(6) і творить зелений мур поперек широкої площини, щоб обмежити її розмах», правильно вказані в рядку
А 1, 2, 4, 6 		
Б 1, 3, 4, 5
В 2, 4, 5, 6 		
Г 2, 3, 5, 6
Д 1, 2, 4, 5
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22*. Із буквою и на місці пропуску пишуться всі слова рядка
А	 д..зель, т..ранія, ф..нансист
Б депоз..т, франш..за, пріор..тет
В	 с..лует, р..ф, Р..о-де-Жанейро
Г д..сковод, ант..біотик, П..гмаліон
Д л..мон, ентуз..азм, цист..т
23*. Правильно сполучені слова в рядку
А	 в експедиції зустрілися з наступним
Б привернули увагу слухачів до наступного
В	 можливо, зустрінемося наступногоразу
Г у конкурсі візьмуть участь наступні співаки
Д пропонуємо зробитинаступне
У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24*. З’ясуйте, яким членом кожного з речень є неозначена форма дієслова.
Член речення
Фрагмент речення
1 підмет
А Найвище уміння — почати спочатку життя,
розуміння, дорогу, себе.
2 додаток
Б Інші хай ідуть в чужі краї здобувати собі долю…
3 означення
В Ірця починає плигати, відтворюючи рухи людей
кам’яного віку.
4 обставина
Г Прошу вас як слід зрозуміти мої слова.
Д Толя знайшов спосіб приборкати норовливість
Тихоні.

А Б В Г Д
1
2
3
4

25*. Установіть відповідність між іншомовними словами і їх відповідниками в українській мові.
1 адекватний		
А впливовий, вагомий
А Б В Г Д
2 кардинальний		
Б суттєвий, істотний
1
3 превентивний		
В рівнозначний, тотожний
2
4 унітарний		
Г запобіжний, випереджувальний
3
					
Д єдиний, неподільний
4
26*. Доберіть до назви населеного пункту України суфікс, який би утворив назву його мешканця.
Твірне слово
1 Донецьк
2 Луцьк
3 Біла Церква
4 Київ

Суфікс
А-івецьБ -янинВ -ецьГ -анинД-чанин-

А Б В Г Д
1
2
3
4
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27*. З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення
Приклад
1 означено-особове
А Шум акацій, посьолок і гони…
2 неозначено-особове
Б  В свободу вірю, ввірю в мир.
3 називне
В Мені до болю хочеться сміятись.
4 безособове
Г  Весну ніби зачарували, замовили.
Д  Спустіло тихе поле.

А Б В Г Д
1
2
3
4

28*. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні.
(1)Зачувши людину, дятел перестав тюкати, повів (2)гартованим дзьобом (3)з боку на бік і націлив
його на Олеся: (4)чого тобі тутечки?
А Б В Г Д
А іменник
1
Б дієприкметник
2
В	 дієприслівник
3
Г прислівник
4
Д займенник
Читання й аналіз тексту
Завдання 29—36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.
(1—5)

(6—10)
		
		
(11—12)
(13—16)

(17—20)

(21—24)

Лось
Лось спустився на берег. Коли ступив на лід, під ним приглушено торохнуло, а далі, коли
йшов напитися води, тільки сполохано поохкувало. Лось принюхався до ополонки, ступив
ще трохи — і цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма ногами спробував одштовхнутись,
але ратиці були вже у воді. Конвульсивно здригнувся тілом, вкладаючи всю силу і весь відчай
у той рух, але провалився ще глибше.
Два хлопчаки вийшли на берег і зупинилися. Обидва плечисті, з лагідними лицями, схожі
один на одного, як маленький гриб-підберезник схожий на свого більшого сусіда.
— Собака купається,— сказав менший брат. Старший подумав: який це собака міг залізти
в ополонку, щоб купатися?
— Де? А-а… То лось…
Деякий час стояли на місці й обмірковували, як лось міг потрапити в воду. А він зовсім знесилився та байдуже спостерігав, як наближаються діти.
Спершу діти не знали, як підступити, щоб не провалитися. Але старший брат узявся рубати
лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього. Лось, мабуть, спочатку нічого
не розумів у їхній роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися
тямою, і тепер тільки чекав.
Старший ще рубав, коли лось, вперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на
лід, а потім уже й задніми. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою, жодному
з них не вірилося, що такий міг утопитися. Лось зітхнув на повні груди, пирхнув — та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу. А потім лось пішов.
Коли пролунав постріл, лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся. Діти спочатку
й уваги не звернули на постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому стріляли.
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(25—26)
		
(27)
(28—30)
		
(31—39)
		
		
		
		
		
(40—42)
		
(43—45)
		
(46—50)

Озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили. Обидва думали, що не
встигнуть вони добігти, як лось підведеться, проте лось не вставав.
Вони й не помітили, як підійшов рідний дядько Шпичак.
— Га? — обізвався дядько. — Ну як?..
Радість на його обличчі змагалася з настороженістю.
Діти нічого не сказали — вони ніяк не могли відірвати очей од лося, який ні разу не поворухнувся, хоча вони й чекали на це.
— Це з заповідника, — обізвався молодший підберезник.
Дядько почав гніватися:
— А вам яке діло?
— Ми його з води вирятували.
— О-о, він однаково був би втопився!.. Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого.
— Ми його врятували, — повторив старший брат, і лице почервоніло, наче з нього ось-ось
мала бризнути кров.
— Ану замовчіть мені, бо дістанеться вам од мене й од батька вашого! Будете розумні, то
матимете й собі м’яса.
Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку й повів до саней.
— І роги вам віддам,— крикнув услід дядько. Вони й не обернулися, тільки наддали ходи.
Коли брати вдарили по своїй конячині, то дядька наче щось тіпнуло, і він побіг навздогінці.
— Роги віддам! — кричав, захлинаючись, ніби вони не чули.
Шпичак давно вистежував того лося. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати,
замівши сліди, бо діти подалися в заповідник, щоб заявити охороні. Але куди його подінеш?
Не втопиш знову в ополонці — не зрушиш. Так, як ще недавно дітям, йому дуже кортіло, щоб
лось підвів голову, звівся на стрункі міцні ноги та неквапно побіг до лісу, як недавно біг, поки
дорогу йому не перетнула куля.
За Є. Гуцалом
543 слова

29*. Синонімом до слова вистежувати (рядок 46) є
А	 дошукуватися		
Б  вивідувати
В	 висліджувати		
Г  назирати
30*. У тексті немає відповіді на запитання
А	 Навіщо лось поліз у вкриту кригою річку?
Б Яким чином хлопчаки врятували лося?
В	 Чому Шпичак пошкодував про вбивство лося?
Г Як поставився до вбивства батько хлопчаків?
31*. Ідеєю тексту може слугувати вислів
А	 Чиста справа вимагає чистих рук (М. Драгоманов).
Б Хто зробив благо, має мовчати; говорити про нього має той, хто це благо отримав (Сенека).
В	 Справжньої совісті навчайся на прикладі безсовісності (азербайджанське прислів’я).
Г Дітям ми не можемо пробачити тих недоліків, які маємо самі (Ф. Ларошфуко).

65

www.e-ranok.com.ua

Тест 4
32*. Стиль тексту —
А	 художній		
В	 публіцистичний

Б  розмовний
Г  науковий

33*. Засобом міжфразового зв’язку третього й четвертого речень тексту (рядки 2—3) є
А	 займенник
Б прислівник
В	 вставне слово
Г лексичний повтор

Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
34. НЕ притаманною фольклору є ознака
А	 наявність діалектних особливостей мови
Б усна форма побутування
В	 традиційність виконання
Г відображення авторського сприйняття подій
Д варіативність та імпровізація
35. А Ігор князь поскочив горностаєм в комиші і білим гоголем на воду. Упав на бистрого коня і скочив
з нього сірим вовком. І помчав по лугу Дінця, і полетів соколом під млою…
Образ князя Ігоря («Слово про похід Ігорів») у цьому уривку створено за допомогою
А	 антитези
Б порівняння
В	 алегорії
Г тавтології
Д риторичних фігур
36. Про долю юнака, який був «багатий на лати та на дрібні сльози», а згодом стає народним месником,
ідеться у творі
А	 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика
Б «Камінний хрест» В. Стефаника
В	 «Хазяїн» І. Карпенка-Карого
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Людина» О. Кобилянської
37. Співом, «тугою повитим, та повним віри» називає
А	 Т. Шевченко поему «Гайдамаки»
Б П. Куліш роман «Чорна рада»
В	 І. Франко поему «Мойсей»
Г І. Котляревський поему «Енеїда»
Д В. Стефаник новелу «Камінний хрест»

66

www.e-ranok.com.ua

Тест 4
38. Анапестом написані рядки поеми Лесі Українки «Лісова пісня»
А		Весна ще так ніколи не співала…
Б		Як солодко грає, як глибоко крає…
В Нічка коротка — довга розлука.
Що ж мені суджено — щастя чи мука?
Г Ой скажи, дай пораду,
Як прожити без долі!
Д Линьмо, линьмо в гори! Там мої сестриці.
Там гірські русалки, вільні Літавиці!
39. Автором першого прозового твору, написаного живою українською мовою, є
А Г. Сковорода			
Б І. Котляревський
В Г. Квітка-Основ’яненко		
Г Т. Шевченко
Д Марко Вовчок
40. Воля для чоловіка вільного — чарівниче слово, а для невільника — мед, п’яне чоло. Воно, як дурманом, як хмелем, затуманить усі його думки, гадки, надії: усе для його вмерло, оглухло, одно воно
зосталося, одно воно тільки й сяє й гріє по темному шляху його темного життя… Ще тільки
об’явили волю, піщани зашуміли, як окріп у горшку.
Це уривокіз твору
А «Гайдамаки» Т. Шевченка
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика
Г «Лісова пісня» Лесі Українки
Д «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого
41. Являйся, зіронько, мені
Хоч в сні!
Ці слова І. Франко адресує
А	 матері			
Б  дружині
В	 коханій			
Г  музі
Д Україні
42. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до
А Бога
Б українського народу
В	 рідного краю
Г освічених дворян
Д майбутніх поколінь
43. «Заповіт» Т. Шевченка, «Пам’ятник» О. Пушкіна, «Contra spem spero!» Лесі Українки — тематично
цей ряд творів може продовжити
А	 «Бджола та Шершень» Г. Сковороди
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В	 «Камінний хрест» В. Стефаника
Г «Мойсей» І. Франка
Д «Енеїда» І. Котляревського
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44. Твір Лесі Українки «Contra spem spero!» має всі зазначені характеристики, ОКРІМ
А	 ліричний
Б алегоричний
В	 автобіографічний
Г громадянський
Д полемічний
45. Прочитайте уривок, визначте художні засоби, використані для змалювання пейзажу.
Червень місяць добігав уже до кінця. Починалася косовиця. Широкі, мокрі луги підгірські зеленілися та пишалися стобарвним рясним зіллям. Мов широкі озера між скалистими сірими берегами,
вони хвилювали пахучою зеленню, дихали свіжим, повним життям. А круг них сіро, мертво, понуро!
(І. Франко)
А	 уособлення, протиставлення
Б порівняння, алегорія
В	 протиставлення, гіпербола
Г епітети, алегорія
Д епітети, метафора
46. Драмою-феєрією є
А	 «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Б «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого
В	 «Лісова пісня» Лесі Українки
Г «Сон» Т. Шевченка
Д «Мина Мазайло» М. Куліша
47. Вислів «Contra spem spero!», що став назвою твору Лесі Українки, перекладається українською
А	 Через терени до зірок!
Б Горе переможеним!
В	 Без надії сподіватися!
Г Ні кроку назад!
Д Любов перемагає все!
48. Природність і красу кохання Мавка показує Лукашеві на прикладі
А	 калини і дуба
Б вогню і води
В	 Того що греблі рве і Русалки
Г дикої рожі та ясеня
Д землі і неба
49. Нічка коротка — довга розлука…
Що ж мені суджено — щастя чи мука?
Ці рядки «Лісової пісні» Лесі Українки є прикладом
А	 тавтології		
Б риторичного звертання
В	 порівняння		
Г антитези
Д анафори
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50. «Умови для мого розвитку були пiдходящi. З одного боку — колиска з вервечками, з другого боку —
материнi груди. Трiшки поссеш, трiшки поспиш — i ростеш собi помаленьку. Так ото й пiшло,
значить: їси — ростеш, потiм ростеш — їси».
Так згадує про своє дитинство герой твору
А «Моя автобіографія» Остапа Вишні
Б «Вершники» Ю. Яновського (новела «Дитинство»)
В «Земля» О. Кобилянської
Г «Intermezzo» М. Коцюбинського
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового
51. (1) Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи (2) лютий, море (3) замерзло на сотню метрів,
на морі (4)розходилися хвилі, на обрії вони були чорні з білими гривами, добігали до берега напроти вітру, вітер збивав з них білі (5) шапки. (Ю. Яновський, «Вершники»)
Багатозначними є усі слова, позначені цифрою (цифра стоїть перед означуваним словом), ОКРІМ
А	 1
Б  2		
В  3		
Г  4		
Д  5
52. Історико-мистецький період, до якого належить творчість М. Хвильового, М. Куліша, Остапа Вишні, називають
А	 «празька весна»
Б «хрущовська відлига»
В	 «період застою»
Г «весна народів»
Д «розстріляне відродження»
53. У хронологічному порядку розташовані імена письменників
А Г. Сковорода, І. Котляревський, Т. Шевченко, М. Коцюбинський, П. Тичина
Б І. Котляревський, Г. Сковорода, Т. Шевченко, П. Тичина, М. Коцюбинський
В Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Котляревський, М. Коцюбинський, П. Тичина
Г Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Сковорода, П. Тичина, М. Коцюбинський
Д І. Котляревський, Т. Шевченко, Г. Сковорода, М. Коцюбинський, П. Тичина

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
54. Установіть відповідність між літературними героями та їхніми характеристиками.
1 Вона є символом подружньої
А Мотря («Хіба ревуть воли, як
ясла повні?» Панаса Мирного та
вірності
А Б В Г Д
Івана Білика)
1
2 Вона стала дружиною двожона Б Мавка («Лісова пісня» Лесі
Українки)
2
3 Вона довго терлася коло панів
В Ярославна («Слово про похід
3
Ігорів»)
4
4 Через неї відбувся поєдинок
Г Леся («Чорна рада» П. Куліша»)
Д Маруся («Кайдашева сім’я»
І. Нечуя-Левицького)
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55. Установіть відповідність між героями художніх творів і їхніми висловлюваннями.
1 «Та я вас просю, ґазди, аби ви, як
А Возний («Наталка Полтавка»
маєте на світу неділю поле світити,
І. Котляревського)
аби ви ніколи мого горба не минали».
А Б В Г Д
2 «Щоб наші людські клопоти збагнути, Б Я («Я (Романтика»)
1
М. Хвильового)
то треба справді вирости не в лісі».
2
3 «…Я зупинився серед мертвого степу: — В Іван Дідух («Камінний хрест»
3
В. Стефаника)
там, в дальній безвісті, невідомо горіли
4
Г Кирило Тур («Чорна рада»
тихі озера загірної комуни».
П. Куліша
4 «От юних літ не знал я любові, не
Д Лукаш («Лісова пісня» Лесі
ощущал возженія в крові».
Українки)
56. Установіть пари героїв одного твору.
1 Ярославна
2 Галя
3 Наталка
4 Маруся

А Б В Г Д
А
Б
В
Г
Д

Петро
Ігор
Лукаш
Чіпка
Василь

1
2
3
4

57. Установіть відповідність між авторами та написаними ними творами.
1 Т. Шевченко
А «Маруся»
2 І. Франко
Б «Маруся Чурай»
3 Г. Квітка-Основ’яненко
В «Маруся Богуславка»
4 Л. Костенко
Г «Катерина»
Д «Мойсей»

А Б В Г Д
1
2
3
4

Частина 3
Власне висловлення
(результат виконання зараховується як ДПА)
58*. Прочитайте наведений текст.
Відомо, що людина може відмовлятися від боротьби за високі ідеали й моральні принципи,
побоюючись презирства з боку тих, хто не здатен сприйняти її благородні устремління, та разом із
тим виступає з позиції сили, поводиться впевнено й брутально.
Чи справедливе твердження: «Боїться презирства лише той, хто на нього заслуговує», чи не
виправдовують таких людей обставини, за яких вони приречені робити свій вибір?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші
міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте
назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через
який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не
переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
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ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 59—62 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Прочитайте уривок із поезії та виконайте завдання. Виберіть правильний варіант відповіді
і позначте його в бланку А+.
Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.
Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани…
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п’яні.
Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, —
Гори! Життя — єдина мить,
Для смерті ж — вічність ціла.
59. Автором поетичного уривку є
А	 М. Вороний
Б П. Тичина
В	 О. Олесь
Г В. Симоненко
60. Поданий твір належить до
А	 патріотичної лірики
Б інтимної лірики
В	 філософської лірики
Г пейзажної лірики
61. Поезію написано
А	 ямбом
Б хореєм
В	 дактилем
Г амфібрахієм
Д анапестом
62. Прийом, використаний автором у виділених рядках уривку, — це
А	 інверсія			
Б  тавтологія
В	 повтор			
Г  контраст
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У завданнях 63—66 розташуйте перелік явищ (фактів), позначених буквами, у правильній
послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2, третє — цифрі 3,
четверте — цифрі 4. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині
відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
63. Установіть правильну послідовність рядків із вірша Г. Сковороди «De libertate».
Рядки вірша
А	 «Кажуть, неначе воно золотеє?»
Б «Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото»
В	 «Проти свободи воно лиш болото»
Г «Що є свобода? Добро в ній якеє?»

А
Б
В
Г

64. Установіть логічну послідовність розташування різних за обсягом епічних жанрів.
Епічні жанри
А	
Б
В	
Г

А
Б
В
Г

роман
епопея
повість
оповідання

1 2 3 4

1 2 3 4

65. Установіть послідовність розгортання подій у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo».
Події
1 2 3 4
А	 рішення ліричного героя виїхати з міста
А
Б зустріч із селянином, який розповідає про жахливе життя простої людини
Б
В	 перебування на відпочинку, подорожі полями
В
Г усвідомлення ліричним героєм свого духовного одужання, повернення
до міста
Г
66. Установіть логічну послідовність розташування творів за часом їх написання.
Твори
А	
Б
В	
Г

«Маруся Чурай»
«Наталка Полтавка»
«Мартин Боруля»
«Тіні забутих предків»

А
Б
В
Г

1 2 3 4
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Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст. Сформулюйте короткі відповіді на поставленні до тексту запитання (завдання 67—74). Відповіді записуйте в бланку Б+.
(1—9)

(10—14)

(15—27)

(28—34)

(35—42)

Непевне майбутнє майбутніх еко-міст
Сто років тому Лондон був найбільшим містом у світі з населенням близько шести з половиною мільйонів. Сьогодні порівняно з Токіо він більше скидається на карлика. Ще століття
тому населення Токіо становило заледве чверть від населення Лондона, однак із того часу
виросло до захмарно високих 34 мільйонів, що підняло японську столицю на перше місце
в рейтингу мегаполісів. Феноменальне зростання Токіо спричинене одним-єдиним чинником: міграцією з сільської місцевості до міста, оскільки Японія, на відміну від більшості
постіндустріальних країн, не пережила за цей час відчутної зовнішньої імміграції. Власне,
це один із факторів, які свого часу живили Лондон, що на сьогодні, з населенням у 7,5 мільйонів, не потрапляє навіть у світову двадцятку.
Зараз рух населення із села до міста спостерігається в багатьох країнах по всій планеті. За
оцінками експертів, 2007 року людство перетнуло вельми знаковий у своїй історії поріг —
більшість землян стало жити в містах, тоді як 1900 року, на світанку попереднього століття,
переважна більшість людей мешкала у сільській місцевості і лише трохи більше 10 відсотків — у міській.
Метеоричне зростання мегаполісів — сьогодні їх налічується близько 20 — принесло із собою величезні соціальні та екологічні проблеми. Міста займають всього 2 відсотки від загальної площі планети, однак поглинають три чверті усіх спожитих за рік ресурсів, викидаючи хмари парникових газів, мільярди тон твердих відходів та цілі ріки токсичних рідин.
Їхні мешканці лише підсилюють руйнівний щодо навколишнього середовища ефект своїм,
часто хижим, споживацтвом. Наприклад, відносно невеликий Лондон задля забезпечення
необхідними енергетичними та іншими ресурсами потребує в 125 разів більшої території,
аніж його власна. Ще в 1970 роках аналітики заговорили про суперечність між ідеалом розвинутих урбанізованих модерних суспільств та ресурсними можливостями Землі. Повернення населення в сільську місцевість також навряд чи зможе чомусь зарадити. Тож стирання
різниці в споживанні ресурсів між міськими та сільськими мешканцями можливе лише за
впровадження на нашій планеті сучасних стандартів життя й передусім впровадження нової
філософії побудови сучасного мегаполіса.
Якщо ми хочемо захистити те, що залишилося від природи, і водночас поліпшити умови
життя, єдиним шляхом видається принципово інший підхід до організації великих міст. Слід
усвідомити: мегаполіси, ці паразити на тілі нашої планети, що висотують її сили, за раціональної розбудови можуть стати ключем до болючої проблеми невпинного зростання світового населення і його виживання. Зокрема, великий розмір міста створює сприятливі умови
для заощадження на виробництві енергії, утилізації відходів та громадському транспорті,
виробництва необхідних продуктів харчування.
На щастя, уряди, планувальники, архітектори та інженери починають усвідомлювати цю
проблему і працювати над проектами озеленення мегаполісів. Їхні підходи спираються на
два основних принципи: повторне використання усього, що лише можна використати вдруге, і обмеження автотранспорту до мінімуму. Тому, поряд із спорудженням енергетично малозатратних будівель, велика увага приділяється розвитку громадського транспорту та пе-
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(43—53)

(54—68)

(69—76)

(77—84)

реплануванню самих міст, аби об’єднати місце проживання та праці більшості мешканців
в одному районі, на противагу попередній тенденції відокремлювати житлові, комерційні та
промислові зони, яка була нормою.
Великі ідеї часом не просуваються далі проектувальної дошки, але багато міст вже мають показові еко-проекти. Наприклад, у новому будинку магістрату Мельбурна в Австралії звисаючі сади та фонтани охолоджують повітря, вітряні турбіни і сонячні батареї виробляють до
85 відсотків електрики, а дощові водозабори на даху забезпечують 70 відсотків потреб у воді.
У Берліні новий будинок парламенту Німеччини обмежив власні викиди окисленого вуглецю на 94 відсотки, використовуючи для опалення мастила виключно рослинного походження.
У Сан Дієґо (Каліфорнія) сміттєвози заправляються метаном, видобутим зі сміття, яке вони
привозять. В австрійській столиці були створені десятки стоянок з безкоштовними велосипедами, аби заохотити мешканців до цього виду пересування. Рейк’явік в Ісландії одним із перших
почав запроваджувати громадський транспорт, що живиться енергією водню, а Шанхай субсидує з міського бюджету встановлення ста тисяч сонячних батарей на дахах будинків.
На жаль, упродовж минулого століття проектанти планували міста так, немов земля, паливо
та бетон — невичерпні ресурси, а сміття й відходи можна спокійно відвозити на безпечну
від міст відстань. Що гірше — зазвичай, міста задумувались та розвивались навколо машин,
а не людей. Архітектор Френк Ллойд Райт у праці “Broadacre City” створив загальну схему
сучасного міста, змалювавши ідилічні передмістя, поєднані між собою нескінченним мереживом шосе. Модель стала глобальним взірцем, відтворюючись по всій планеті. Ціле покоління будівничих поклонялося автомобільному богу та ідеалізувало мобільність і свободу.
Вони вважали маленькі закриті спільноти анахронізмом і передбачали, що в майбутньому
в людей не залишиться сентиментів щодо проживання в місцях, де кожен кожного знає і сусіди пішки ходять один до одного в гості. У результаті цієї проектувальної філософії велика
кількість міст перетворилась на зони, мешканці яких змушені покладатися на шкідливі для
навколишнього середовища автомобілі, аби підтримувати ілюзію свободи. Зараз архітектори
та проектанти переважно погоджуються, що чи не єдиний спосіб поліпшити соціальні та
екологічні умови мегаполісів полягає в тому, щоб обмежити використання автотранспорту
до мінімуму.
Якщо міста хочуть мати майбутнє хоч на дещицю світліше, аніж їхнє перенаселене та забруднене смогом теперішнє, необхідно повністю змінити підходи до їхнього будівництва та
розвитку. Для цього, стверджують деякі експерти, потрібно будувати міста з численними
центрами, де люди жили б у високих багатоквартирних будинках поблизу місць своєї праці,
навчання, покупок та розваг, а також недалеко від основних ліній громадського транспорту.
Однак це не влаштовує інших, адже життя в таких районах не вписується у бачення життя
в гармонії з природою. Київські спальні райони можуть бути чудовим прикладом таких хороших проектів, які виявилися невдалими на практиці.
Отже, чи існує неминуча суперечність між еко-ефективністю та затишним, приємним життям? Сучасний досвід свідчить, що скоріше існує. Економічний бум у багатьох раніше відсталих регіонах планети і карколомне зростання кількості населення нашої планети вказують на
те, що з часом ресурсів залишатиметься все менше, а їх частка для однієї людини невідворотно скорочуватиметься. Аби розв’язати цю дилему, необхідно освоювати нові, а то й революційно нові види енергії та інші ресурси. Це не означає, що сучасні нововведення й пошуки
золотої середини виявляться в майбутньому марними. Адже здавна відомо: хто стукає, тому
відчиняють. Хто шукає, той завжди щось знайде.
Інтернет-ресурс: http://cm.fashionweek.com.ua,
екологія, 20.07.2008
929 слів
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67. Який чинник спричинив зростання населення Токіо до захмарно високих 34 мільйонів, що підняло
японську столицю на перше місце в рейтингу сучасних мегаполісів?

68. Що має на увазі автор, стверджуючи: людство на початку нашого століття перетнуло «знаковий
у його історії поріг»? Які суспільні явища, на думку автора, призвели до такого результату?

69. Яка інформація з тексту (рядки 15—27) є аргументом до тези автора про те, що повернення населення в сільську місцевість навряд чи зможе вирішити проблему виживання людства?

70. Чим відрізняється сьогоднішня тенденція будівництва великих міст від принципів їх зведення в недалекому минулому? Який із підходів, на Ваш погляд, більш логічний? Свою думку аргументуйте
фактами з тексту.

71. Що, на Ваш погляд, відображено в заголовку: тему статті чи головну ідею автора? Обґрунтуйте
свою думку.
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72. Який художній засіб використано в заголовку до тексту? Чого цим досягає автор?

73. У якому абзаці тексту виражена його основна ідея?

74. Яку б відповідь дали Ви на питання, поставлене автором в останньому абзаці тексту? Аргументуйте свою думку.

76

www.e-ranok.com.ua

Тест 5

Тест № 5
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
1*. НЕ пишеться разом зі словом у реченні
A Байдужий (не)має любові в серці.
Б (Не)зраджуй свої мрії.
В	 Один (не)здужає лихо.
Г В чистій душі (не)має образи.
2*. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А	 Натал..чин, нен..ці, миш..як
Б рибал..чин, кур..йозний, вуз..кий
В	 ател..є, різ..бяр, пол…ський
Г кос..ба, брин..чати, іспан..ський
3*. Граматично правильно побудовано речення
A Згідно наказу реорганізовано головні підрозділи установи.
Б Програму складено у відповідності з напрямом досліджень.
В Місце змагань визначається залежно від погодних умов.
Г По укладеній угоді сторони не переглядають встановлені тарифи.
4*. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка
А	 ..ховати, ..кинути, ..шити
Б ..кріпити, ..формувати, ..хилити
В	 ..чавити, ..плести, ..казати
Г ..творити, ..хрещувати, ..бентежити
5*. Правильно утворено ім’я по батькові
А	 Анатолійович
Б Василійович
В	 Гордієвна 		
Г  Кузьмінічна
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6*. Закінчення -ий має прикметник у рядку
А	 природн..й перебіг подій
Б житн..й духмяний хліб
В	 дорожн..й патруль ДАІ
Г дружн..й погляд учителя
Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1) Тихий, мальовничий Батурин! (2) Давно минули ті роки, коли був він столицею (Л,л)івобережної
України. (3) Звичайне село з білими хатами, колодязями біля воріт, кількома магазинами, що вирізняють
(Б,б)атуринський центр — велелюдне перехрестя, звідки розлітаються всі тутешні новини, і де
відбуваються найголовніші події. (4) Через паркани на (Б,б)атуринські вулиці нависають сади, вишневі
та яблуневі. (5) З левад поза будинками видніються верби — мовби оздоба (П,п)оліського пейзажу.
(6) Коло воріт укопані малесенькі лавочки для вечірніх посиденьок. (7) Там, у будинках, очевидно,
живуть добрі люди, котрі прагнуть до спілкування, і, отже, лавочки привертають до себе тих, з ким
душу хочеться відвести гарного тихого вечора.
7*. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А	 нависають сади
Б відбуваються події
В розлітаються новини
Г видніються верби
8*. З великої літери пишеться слово зі словосполучення
А	 (Л,л)івобережної України
Б (Б,б)атуринські вулиці
В (Б,б)атуринський центр
Г (П,п)оліського пейзажу
9*. Словосполученням є група слів із цього тексту
А	 поза будинками
Б вишневі та яблуневі
В	 ті роки
Г мовби оздоба
10*. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А	 першому
Б третьому
В	 четвертому
Г сьомому
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Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть,
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А  згідно з інструкцією.
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як
помилки!
11*. Граматично правильне продовження речення «Заперечуючи окремі положення доповіді, …»
A розпочалася дискусія.
Б велику роль відіграє культура дискутування.
В усе ж виступ було підтримано слухачами.
Г попри те головної думки не відкинули.
Д слухачі в цілому підтримали доповідача.
12*. Неправильно побудовано словосполучення
А	 три підручника
Б трьом десятим відсотка
В	 два з половиною кілограми
Г перше лютого
Д чверть на шосту
13*. У реченні «Вражен(1)е, звичайне людське око не могло не зупинитися на цьому обличчі: довжелезнi
вуса й пишна борода, орлин(2)ий нiс, широко поставлен(3)і очі, сажен(4)ий зрiст i широчен(5)i груди — усе це привертало увагу в чоловікові» подвоєння літер відбувається на місці обох цифр
А	 1, 5
Б 2, 4
В	 3, 5
Г 4, 5
Д 1, 4
14*. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова чистити в рядку
А	 чисть
Б чистьмо
В	 чистіть
Г чистьте
Д хай чистять
15*. Правильно вказано всі цифри, на місці яких потрібні коми в реченні «Тільки сплющить очі (1)
бувало, а руки її враз легшають, стають крильми (2) і вона в радісному переляці підіймаєтьсяпідіймається над хатами, летить понад левадами, роздивляється (3) он діти, прикладаючи руки
до очей (4) проводжають її захопленими поглядами, а мати жене до череди корівку, он рибалки витягують бредень зі срібною рибою, а за рікою колосся хилиться до лану (5) і над ним підіймається
сонце».
A 2, 3, 4
Б 1, 4, 5
В 1, 2, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 3
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16*. Літера у ставиться в реченні «Вихід оповідань та повістей засвідчив появу (1) українській літературі яскравого й перспективного прозаїка, (2)тім, саме (3) цій ролі йому так і не (4)далося повною
мірою реалізувати себе, до того ж, чимало з доробку письменника безслідно (5)трачено»
на місці цифри
А 1
Б 2		
В  3		
Г 4		
Д 5
17*. Граматичну помилку допущено в реченні
А	 Зацікавлений у знаннях, учень не залишав без уваги жодного питання.
Б Попередньо опрацьовані, завдання не становитимуть для тебе труднощів.
В	 Ґрунтовно підготовлений, у тебе не буде проблем на іспиті.
Г Травмований, спортсмен уже не міг боротися за медаль.
Д Загартовані в змаганнях, лижники продовжили боротьбу попри негоду.
18*. Разом пишуться всі прислівники в рядку
А в/гору, на/весні, до/речі
Б у/бік, за/панібрата, на/жаль
В по/черзі, на/віки, на/спіх
Г в/решті, о/півночі, с/краю
Д на/самоті, в/рівень, по/середині
19*. Простим є речення (розділові знаки відсутні)
А Сутеніє наступає тихий вечір.
Б Війне вітром із заходу запіниться, забурує синє море.
В Моя душа ніколи не забуде того дарунку що весна дала.
Г Я стаю ніби меншим і навколо росте весь світ.
Д Серце заб’ється частіше збудить бентежний рій думок.
20*. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка
А розкіш, подушці, штучний, поширити
Б вокзал, анекдот, екзамен, ґрунт
В	 списаний, слово, успіх, кількість
Г помітніший, торкнути, гуркіт, шістнадцять
Д увінчати, німий, кінь, петунія
21*. Іменниками є всі слова в рядку
А держава, намисто, три, двічі
Б двійка, спина, настрій, радість
В зрання, ранок, байдужість, золото
Г читання, два, тричі, велич
Д зненацька, книга, ранок, совість
22*. Прикметники із суфіксом -зьк- утворюються від іменників рядка
А Острог, Збараж, Кавказ, Франція
Б Овруч, Каховка, Вижниця, Дрогобич
В Буг, Кривий Ріг, Волга, Мекка
Г Запоріжжя, Таганрог, Дамаск, Цюрих
Д Париж, Чикаго, Хортиця, Лейпциг
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23*. Неправильно вжито прийменник у реченні
А Пожежа спалахнула через недотримання норм безпеки.
Б Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита.
В Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.
Г У нашій школі вже кілька років поспіль працює дебатний клуб.

У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24*. З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного.
1
2
3
4

Головне речення
… , проте ніколи не запізнюється.
Крізь сльози бачив я, …
Здоровенний дуб розлігся, …
… , люди тебе зневажатимуть.

А	
Б
В	
Г
Д

Вид підрядного речення
обставинне наслідку
обставинне допустове
означальне
обставинне умови
з’ясувальне

25*. Доберіть приклади до кожного типу складного речення.
Тип речення
Приклади
1 складносурядне
А Розумію: це щастя, але, знаєш, воно не
2 складнопідрядне
для мене.
3 безсполучникове
Б Ніч за вікном, та не хочеться спати.
4 складне з різними видами В Вулиці вже немає, вона була колись.
зв’язку
Г Користуючись теплом, старі жінки
і чоловіки сиділи коло воріт на лавах,
плетучи тиху розмову.
Д Мені сниться холодний сон, що навколо
вічні льоди, крижаний зимовий полон.

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

26*. З’ясуйте вид поданих односкладних речень.
Вид речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове

Приклад
А Голу вівцю не стрижуть.
Б По селах святкують обжинки.
В Кожній травичці дав дощик напитись.
Г Не пиши, не жди і не зови мене, не займай
минулого дарма.
Д Віяло холодом і гострими пахощами.

А Б В Г Д
1
2
3
4
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27*. Доберіть синоніми до поданих слів.
1
2
3
4

Слово
ефемерний
ефірний
ефектний
етичний

А	
Б
В	
Г
Д

Синоніми
легкий, невагомий
дієвий, результативний
недовговічний, примарний
яскравий, блискучий
моральний, вихований

А Б В Г Д
1
2
3
4

28*. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе працювати напружено,
(3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього
творчого.
А Б В Г Д
А іменник
1
Б прикметник
2
В займенник
3
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д дієприслівник (форма дієслова)
4
Читання й аналіз тексту
Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.
Більший за самого себе
(1—7)
Немає речей менш знаних, ніж речі загальновідомі. Шедеври світової літератури дістали привілей бути в усіх на вустах, навіть не доходячи до серця. Кому не відомо, що таке «Дон Кіхот»
і хто такий завзятий гідальго Дон Кіхот Ламанчський? Перший-ліпший школяр достеменно
з’ясує, що великий Сервантес створив нищівну пародію на відірвані від життя рицарські
романи, а в Рицареві Сумного Образу висміяв людину, яка втратила чуття реальності і силкується повернути назад колесо історії. Відтак вона заслуговує чималої зневаги, і випадають їй
гулі й синці, а зовсім не пироги й млинці.
(8—10) Мовляли, що Дон Кіхот пізно народився, втрапив не в свою добу. Однак в усі часи не підупадала мудрість: «Нема дурних», а тому в усі часи Дон Кіхоти й були Дон Кіхотами. І що
цікаво: чим мізерніший траплявся читач, тим сердечніше він потішався над Дон Кіхотом.
(11)
А Байрон чомусь не сміявся: «З усіх повістей це найпечальніша…»
(12—13) А Гайне з дитинства плакав, коли читав, як переміг Дон Кіхота мерзенний цирульник, і в зрілому віці «на фатальних роздоріжжях» свого життя прикликав образ «худорлявого рицаря».
(14)		
Ідея Дон Кіхота не належить добі Сервантеса, вона загальнолюдська, вічна ідея.
(15—18) Так чи інакше, Дон Кіхот продовжувався у незліченних «диваках», у химерниках та «ідіотах»
усіх літератур світу. Більше того, Дон Кіхот продовжується в усе нових і нових поколіннях,
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(19—23)

(24—26)
(27—33)

(34—39)

(40—42)

які до нього звертаються. І тому сказане про Дон Кіхота Байроном або Достоєвським, Гайне
або Ейнштейном сьогодні для нас є не менш важливим, ніж сказане Сервантесом.
Хіба не Дон Кіхотами були ті незліченні в світовій історії, котрі ставили свою честь і славу своєї землі вище за добробут і саме життя? Дон Кіхотовим сучасникам його чуття честі
і слави здавалися смішними, але ж були на шляхах людства епохи, коли честь і слава подвигали людей на неймовірні звершення, на необжиті висоти благородства. «Шукаючи собі честі,
а князеві слави…»
Недарма Тарас Шевченко, що так гостро відчував і переймався козацькою славою — не
останньою серед слав людської історії, — вбачав трагедію в тому, що нащадки козаків забули, що воно таке слава, самопожертва.
Відомо, що Дон Кіхот був улюбленою книгою Ейнштейна протягом усього його життя, що
друзі вважали його Дон Кіхотом і він сам собі в цьому зізнавався… Ключем для розуміння цієї, на перший погляд, парадоксальної спорідненості можуть бути Ейнштейнові слова:
«Моральні якості видатної людини мають більше значення, ніж суто інтелектуальні досягнення». Моральні цінності — це було найголовніше для Ейнштейна, поза ними все втрачало
свій сенс і свою привабливість, поза ними життя не мало радості. А то вже і є донкіхотство.
І скільки зворушливих прикладів такого донкіхотства явило Ейнштейнове життя!
Однак спорідненість Ейнштейна із Дон Кіхотом не вичерпується етичним максималізмом,
адже і науковими відкриттями Ейнштейн зобов’язаний своєму… донкіхотству! Саме в єдиній теорії поля колеги вбачали ознаку його донкіхотства. Не випадково Ейнштейн вважав
найбільш науковою якістю людського мислення… фантазію. Так само і Дон Кіхот, котрий
дивовижно не бачив і не розумів того, що бачили і розуміли всі, осягнув натомість щось незмірно більше, важливіше і триваліше, що хвилюватиме і надихатиме людство довіку.
А заразом усе це і дало право Достоєвському сказати: «Якби скінчилася земля, і спитали б
там десь людей: «Чи ви зрозуміли ваше життя на землі і який про нього зробили висновок?» — то людина могла б мовчки подати «Дон Кіхота».
За І. Дзюбою
508 слів

29*. За стильовими ознаками текст є
А художнім		
Б розмовним
В науково-популярним		
Г публіцистичним
30*. У висловленні «Гайне… в зрілому віці «на фатальних роздоріжжях» свого життя прикликав образ «худорлявого рицаря» (рядки 12—13) йдеться про Дон Кіхота як людину, яка
А заслуговує чималої зневаги
Б втратила чуття реальності і силкується повернути назад колесо історії
В ставила свою честь і славу вище за добробут і саме життя
Г отримувала гулі й синці, а зовсім не пироги й млинці
31*. Значення фразеологізму доходити до серця, ужитого в реченні «Шедеври світової літератури
дістали привілей бути в усіх на вустах, навіть не доходячи до серця» (рядки 1—2), розкрито
в рядку
А усвідомлювати, розуміти що-небудь
Б осягати, усвідомлювати зміст, значення чого-небудь самостійно, без сторонньої допомоги
В ставати чиїмсь надбанням, діставатися комусь
Г хвилювати, зворушувати, боляче вражати, зачіпати
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32*. Донкіхотством НЕ можна вважати готовність
А незважаючи на слабосилість, ставати супроти тріумфу неправди
Б віддавати перевагу моральним цінностям, поза якими все втрачає свій сенс і свою привабливість, а життя не має радості
В ставити свою честь і славу вище за добробут і саме життя
Г не втрачаючи чуття реальності, заслужити повагу й отримувати від життя пироги й млинці
33*. Наведені в тексті приклади з життя історичних особистостей створюють образ читача
А дитини
Б дорослого
В талановитого
Г байдужого

Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.
34. Події думи «Про Марусю Богуславку» відбуваються
А 	на Різдво
Б 	 на Івана Купала
В 	 на Трійцю
Г 	 на Спаса
Д 	 на Великдень
35. В уривку «Слова про похід Ігорів» «А мої ті куряни — воїни вправні: під трубами сповиті, під
шоломами злеліяні, кінцем списа згодовані…» основним художнім засобом є
А	 гіпербола
Б метафора
В	 протиставлення
Г порівняння
Д алегорія
36. Про долю юнака, який був «багатий на лати та на дрібні сльози», а згодом стає народним месником, ідеться у творі
А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика
Б «Камінний хрест» В. Стефаника
В «Хазяїн» І. Карпенка-Карого
Г «Гайдамаки» Т. Шевченка
Д «Земля» О. Кобилянської

84

www.e-ranok.com.ua

Тест 5
37. Зображення виняткових людей у виняткових обставинах, культивування символіки, особливо народнопісенної, звернення до історичного минулого — характерні особливості
А	 бароко
Б класицизму
В	 сентименталізму
Г романтизму
Д реалізму
38. «Заповіт» Т. Шевченка написаний у період
А ранньої творчості
Б «трьох літ»
В перебування в казематах Петербурга
Г на солдатчині
Д в останні роки життя
39. Блакитна панна в однойменній поезії М. Вороного є уособленням
А весни
Б кохання
В матері
Г України
Д поезії
40. Абсолютно протилежними є риси характеру
А	 Петра і Миколи («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Б Петра Шраменка і Кирила Тура («Чорна рада» П. Куліша)
В Михайла та Сави («Земля» О. Кобилянської)
Г Низа та Евріала («Енеїда» І. Котляревського)
Д Мотрі та Галі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)
41. Один історичний герой об’єднує твори
А	 «Гайдамаки» Т. Шевченка — «Чорна рада» П. Куліша
Б «Чи не той то хміль…» — «De libertate» Г. Сковороди
В	 «Вершники» Ю. Яновського — «Я (Романтика)» М. Хвильового
Г «Маруся Богуславка» — «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Д «До Основ’яненка» Т. Шевченка — «Ой Морозе, Морозенку»
42. Часи «неслави козацької» описані у творі
А «Слово про похід Ігорів»
Б «Гайдамаки» Т. Шевченка
В «Чорна рада» П. Куліша
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика
Д «Маруся Чурай» Л. Костенко
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43. Ямбом написані рядки твору
А	 Віють вітри, віють буйні,
Аж дерева гнуться… (Народна пісня)
Б Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя… (Т. Шевченко)
В Підіймалося сонце над степ,
Мов багровеє коло… (І. Франко)
Г Не раз ми ходили в дорогу,
Не раз ми вертали до хати… (П. Грабовський)
Д Ніч яка, Господи, зоряна, ясная,
Видно, хоч голки збирай! (М. Старицький)
44. Новелою є твір
А	 «Земля» О. Кобилянської
Б «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
В	 «Момент» В. Винниченка
Г «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського
Д «Чари ночі» Олександра Олеся
45. Ознаки двох літературних жанрів поєднує твір
А	 «Бджола і Шершень» Г. Сковороди
Б «Максим Гримач» Марка Вовчка
В	 «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого
Г «Місто» В. Підмогильного
Д «Вершники» Ю. Яновського
46. Спогади про дитинство лягли в основу твору
А «Чари ночі» Олександра Олеся
Б «За мить щастя» О. Олеся
В «Молюсь і вірю…» М. Рильського
Г «Зачарована Десна» О. Довженка
Д «Місто» В. Підмогильного
47. У поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить» пейзаж допомагає розповісти про
А	 почуття кохання
Б прощання з рідним краєм
В	 радість від повернення додому
Г любов до природи
Д швидкоплинність життя
48. Історичним тлом п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» є
А революційні події
Б Валуєвський циркуляр
В	 політика українізації
Г установлення радянської влади
Д відміна кріпацтва
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49. У поезії Є. Маланюка «Стилет чи стилос?» розкривається ідея
А	 утвердження національних інтересів
Б збереження рідної природи
В	 ролі поета у суспільстві
Г величі кохання
Д збереження історичної пам’яті
50. «В історії світової літератури, мабуть, не найдеться іншого такого прикладу, коли б поет віддав
половину свого життя високій поезії, а половину — нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдаруванням» — так писав В. Стус про творчість
А	 І. Багряного
Б Ліни Костенко
В	 П.Тичини
Г В. Винниченка
Д В. Симоненка
51. У вірші І. Драча «Балада про соняшник» сонце символізує
А	 Україну
Б матір
В	 кохання
Г поезію
Д Всесвіт
52. Богдан Хмельницький зображений у творі
А	 «Вершники» Ю. Яновського
Б «Україна в огні» О. Довженка
В	 «Маруся Чурай» Л. Костенко
Г «О земле втрачена, явися…» В. Стуса
Д «Гайдамаки» Т. Шевченка
53. Спільний мотив об’єднує поезії
А	 «Молюсь і вірю…» М. Рильського — «Різдво» І. Б. Антонича
Б «Чари ночі» О. Олеся — «Чого являєшся мені у сні…» І. Франка
В	 «Блакитна панна» М. Вороного — «Арфами, арфами…» П. Тичини
Г «Українське альфреско» Л. Костенко — «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка
Д «О слово рідне, орле скутий!» О. Олеся — «Страшні слова, коли вони мовчать» Л. Костенко

87

www.e-ranok.com.ua

Тест 5
Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
54. Установіть відповідність між літературними творами та їхніми жанрами.
1 «Чорна рада» П. Куліша
А сатирична комедія
2 «Заповіт» Т. Шевченка
Б громадянська лірика
3 «Камінний хрест» В. Стефаника В роман-хроніка
4 «Мартин Боруля» І. КарпенкаГ новела
Д повість
Карого

А Б В Г Д
1
2
3
4

55. Установіть відповідність між героями художніх творів і їхніми висловлюваннями.
1 «Та я вас просю, ґазди, аби ви,
А Возний («Наталка Полтавка»
А Б В Г Д
як маєте на світу неділю поле
І. Котляревського)
1
світити, аби ви ніколи мого
2
горба не минали».
2 «Щоб наші людські клопоти
Б Маруся («Маруся Чурай» Ліни
3
Костенко)
збагнути, то треба справді
4
вирости не в лісі».
3 «Моя любов чолом сягала неба, В Іван Дідух («Камінний хрест»
В. Стефаника)
а ти ходив ногами по землі».
4 «От юних літ не знал я любові, Г Кирило Тур («Чорна рада»
П. Куліша)
не ощущал возженія в крові».
Д Лукаш («Лісова пісня» Лесі
Українки)
56. Установіть відповідність між письменником та періодом його творчості.
1 Панас Мирний
А Давня література
2 Іван Багряний
Б Нова література ХІХ ст.
3 Григорій Сковорода
В Розстріляне відродження
4 Ліна Костенко
Г Шістдесятництво
Д Емігрантська література

А Б В Г Д
1
2
3
4

57. Установіть відповідність між творами та образами-символами, що фігурують у цих творах.
1 «Гайдамаки» Т. Шевченка
А Прізвище
А Б В Г Д
2 «Слово про похід Ігорів»
Б Дорога
1
3 «Чорна рада» П. Куліша
В Руська земля
2
4 «Мартин Боруля» І. Карпенка- Г Ніж
3
Карого
4
Д Прометей
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Частина 3
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
(результат виконання зараховується як ДПА)
58*. Прочитайте наведений текст.
Щаслива людина, що досягає гармонії в між зовнішнім і внутрішнім в собі і в усьому навколо
себе. Однак буває й так, що за привабливою зовнішністю криється далеко не привабливий зміст. Тому
й повчає народна мудрість: «Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром».
Чи можна навчитися відрізняти ціннісне, справжнє від того, що маскується під нього, і які риси
характеру слід виховати для цього в собі?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші
міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте
назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через
який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не
переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 59—62 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Прочитайте уривок з поезії В. Стуса «Як добре те, що смерті не боясь я»  та виконайте завдання.
Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його в бланку А+.
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
59. Віршовий розмір поезії
А амфібрахій		
В дактиль			

Б хорей
Г ямб

60. Уривок з вірша В. Стуса є прикладом лірики
А філософської та патріотичної
Б пейзажної та громадянської
В громадянської та філософської
Г пейзажної та філософської
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61. Поезія В. Стуса «Як добре те, що смерті не боясь я» перегукується з віршем
А «Гімн» І. Франка
Б «Заповіт» Т.Г. Шевченка
В «Молюсь і вірю» М. Рильського
Г «Contra spem spero!» Л. Українки
62. Провідним мотивом твору В. Стуса є
А талант бачити красу в повсякденні
Б патріотичні почуття відповідальності за батьківщину
В незламність, здатність залишатися людиною за будь-яких обставин
Г тільки за умови отримання волі людина почуватиме себе щасливою
У завданнях 63—66 розташуйте перелік явищ (фактів), позначених буквами, у правильній
послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге — цифрі 2, третє — цифрі 3,
четверте — цифрі 4. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині
відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
63. Установіть послідовність подій, описаних у творі В. Стефаника
«Камінний хрест»
А	 прощання Івана з односельцями
Б знайомство читача з долею Івана Дідуха
В	 розповідь Івана гостям про наміри від’їзду до Канади
Г страшний танок Івана з дружиною

А
Б
В
Г

64. Установіть хронологічну послідовність створення поезій
А «Пісня про рушник» А. Малишка						
Б «Чого являєшся мені у сні» І. Франка
В «De libertate» Г.С. Сковороди
Г «Балада про соняшник» І. Драча

А
Б
В
Г

65. Установіть послідовність життя і творчості письменників відносно часового
простору
А Л. Українка
Б М. Хвильовий
В Л. Костенко
Г Г. Сковорода

А
Б
В
Г

66. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення
А Григорій Многогрішний
Б Мавка
В Мартин Боруля
Г Чіпка Варениченко

А
Б
В
Г

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст. Сформулюйте короткі відповіді на поставленні до тексту запитання
(завдання 67—74). Відповіді записуйте в бланку Б +.
(1—4)

(5—8)

(9—15)

(16—22)

(23—28)

(29—31)
(32—37)

Біля витоків геронтології
Людство завжди цікавило, як прожити довше. Поступово безсилі спроби встановити причини
передчасного старіння й знайти засоби протидії цьому набувають рис осмислених пошуків,
заснованих на накопичених фактах. Зароджується нова наукова дисципліна – геронтологія
(геронт – старець, старий, логос – учення).
Сучасна геронтологія визначається як наука, що вивчає механізми і різні аспекти (біологічні,
соціальні й ін.) старіння живого організму, а також способи уповільнення старіння з метою
збільшення тривалості життя і збереження фізичної та соціальної активності людини. Знач
ний внесок у становлення та розвиток цієї науки зробив Ілля Мечников.
Наукова доля Іллі Мечникова не тільки органічно співвідноситься, а й тісно переплітається
з його життєвою долею. У молодості він вирізнявся винятковою вразливістю й нервозністю,
гострим переживанням різних труднощів та конфліктів. В особливо тяжкий час, коли Мечников страждав від хвороби очей, що загрожувала відлучити його від улюбленої праці, учений
від горя впадав у стан крайнього песимізму. Так було й тоді, коли померла від туберкульозу
його дружина. Саме в цей період молодий професор пише низку статей, у яких із песимістичних позицій формулює концепцію про дисгармонію людської природи.
Згодом Ілля Мечников вважатиме ці праці «гріхом молодості», «даниною юнацькому песимізмові» і, вже літньою людиною, що пережила удари долі і пізнала особисте щастя та світове визнання, напише книжку з протилежним знаком — «Етюди оптимізму». У ній він заявляє
про цінність людського життя, про потребу максимально продовжити його активний період,
про можливість із допомогою науки змінити саму природу людини. Та разом із тим учений
визнавав, що «еліксир молодості», який міг би радикально подовжити тривалість життя людини, знайти неможливо, оскільки зміна поколінь уписана в процес еволюції.
Крізь призму часу вражаючою видається прозірливість ученого, чиї теоретичні й прикладні
розробки в біології та медицині багато в чому випередили відкриття наших днів. Наприклад,
він першим звернув увагу на значення аутоінтоксикаційних процесів (самоотруєння організму) у механізмі старіння. Іллі Мечникову вперше вдалося отримати модель старіння в експерименті на тваринах і запропонувати низку профілактичних та гігієнічних засобів боротьби
із самоотруєнням організму.
— «Етюди оптимізму» написані сто років тому, проте книжка досі цікавить читачів. Чим пояснити таке довге її життя? — запитую директора НДІ біології Харківського національного
університету ім. В. Каразіна професора Анатолія Божкова.
— Значною мірою це пояснюється тим, що «Етюди оптимізму» написані в стилі класичного наукового есе, улюбленого жанру російської інтелігенції XIX століття. Хоч книжка мі
стить потужний пласт наукового матеріалу, читається вона швидше як художня література.
До того ж багато викладених у цій праці думок знайшли своє підтвердження й розвиток
у сучасних дослідженнях. Але найпрекрасніше в цій книжці — оптимістичність погляду на
проблему старіння.
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(38—39) — Чи вплинули на Мечникова наукові дослідження, що проводилися під час його навчання
в Харківському імператорському університеті?
(40—43) — Свою першу роботу він виконав під керівництвом професора кафедри фізіології І. Щолкова, який започаткував дослідження з онтогенезу. Крім І. Щолкова, в університеті працював
тоді професор Ванноті, який розробляв концепції старіння з погляду філософії. На мою думку, його праці теж могли вплинути на подальші погляди Мечникова.
(44—48) Основи ж вітчизняної науки про старіння заклав у нашому університеті професор О. Нагірний, завідувач кафедри фізіології тварин і людини. Він висунув концепцію самозагасаючого відновлення протоплазми в живому організмі, насамперед білків. Згодом ці дослідження
очолив його учень, професор В. Нікітін. Він став одним з організаторів і керівником визнаної
у світі харківської школи вікової фізіології.
(49—52) — Мені довелося брати інтерв’ю у Володимира Миколайовича Нікітіна. Він уже був людиною зовсім похилого віку, проте з великим захопленням розповідав про ці дослідження
і демонстрував лабораторних пацюків. Завдяки особливому раціонові харчування вони виглядали у свої похилі роки набагато молодшими за однолітків.
(53—60) — Академік Нікітін розробив на лабораторних тваринах модель подовження тривалості життя, яка включала низькокалорійну дієту, повноцінну щодо білку, вітамінів та мінеральних
компонентів. Перебуваючи на такій дієті з молодості й до кінця віку, вони жили в середньому
на 40% довше порівняно з тваринами, котрі мали вільний доступ до корму. Як показали дослідження, низькокалорійна збалансована дієта інтегрально діє практично на всі метаболічні
процеси організму й забезпечує стабільне подовження тривалості життя дуже різних біологічних організмів — від дріжджів до ссавців. Це означає, що тривалість життя — процес,
який піддається регуляції.
(61—67) Однак тривалий час модель подовження тривалості життя цікавила небагатьох дослідників.
Усерйоз у світі за неї взялися тільки в 1970-ті роки, коли почали інтенсивно вивчати чинники,
що впливають на тривалість життя. Нині співробітники НДІ біології ХНУ продовжують досліджувати, як впливає переведення на різні низькокалорійні дієти дорослих і старих тварин.
Роботи ще не завершено, проте наявних даних цілком достатньо для того, аби індивідуально,
з урахуванням способу життя та стану здоров’я людини підібрати їй оптимальну дієту, яка не
тільки подовжуватиме тривалість життя, а й підвищуватиме його якість.
(68—70) — На останньому міжнародному симпозіумі, присвяченому біологічним механізмам старіння, ваша доповідь була присвячена механізмам формування вікових стратегій адаптації.
У чому суть цієї концепції?
(71—80) — Вона полягає у припущенні, що в процесі старіння зміни в живому організмі відбуваються
на більш високому рівні. Річ у тім, що старіння викликається не однією причиною, а їх комплексом, який у різних індивідуумів формується по-різному в результаті унікальної взаємодії
геному та чинників середовища. Це — спосіб життя, дієта, особливості генотипу, місцевість
проживання, рівень освіти й культури людини тощо. У результаті в кожному окремому випадку
ми маємо індивідуальне поєднання різних причин і, відповідно, індивідуальні особливості старіння, такі ж неповторні, як відбитки пальців. І при цьому всі ми, люди, маємо спільний процес
старіння і спільний характер умирання! Проте в реальному житті хоча б одного з чинників тривалого життя зазвичай бракує, а найчастіше — й не одного. Напевно, тому люди в нас і живуть
мало. А найголовніше — вони не дуже хочуть жити довго і в повну силу.
(81)		
— Анатолію Івановичу, коли треба починати працювати над власним довголіттям?
(82)		
— Чим раніше, тим краще!
Валентина Гаташ
877 слів
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67. Що уможливило перехід від безсилих спроб завадити передчасному старінню людини до зародження успішної сьогодні науки геронтології (рядки 1—4)?

68. Яку еволюцію пережив Мечников у період від створення песимістичних статей про дисгармонію
людської природи (рядки 9—15) до написання книжки з протилежним знаком — «Етюдів оптимізму» (рядки 16—22)?

69. Про яке досягнення вченого згадує автор, щоб показати його вражаючу прозірливість, завдяки якій
він випередив відкриття наших днів (рядки 23—28)?

70. Чи можна стверджувати, що Ілля Мечников був вправним літератором? Свою думку доведіть, спираючись на текст (рядки 321—37).

71. Як харківським ученим удалося довести: тривалість життя — процес, який піддається регуляції
(61—67)?
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72. Чи переконують Вас висновки харківських учених-геронтологів щодо виняткової важливості підбору оптимальної дієти для продовження життя (рядки 71—80)? Напишіть чому.

73. Яка тема цього тексту і яка головна ідея автора?

74. Як слід тлумачити кінцеву репліку А. Божкова: «Чим раніше, тим краще!» (рядок 82)? Викладіть
свою думку.
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Тест № 1
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА

1*. Б
Поїзний, персні, корисний. В інших рядках є слова, у яких спрощення на письмі не позначається:
форпостний (А), кістлявий (В), тенісистці (Г), зап’ястний (Д).
2*. Г
Провесінь, експеримент, сметана. З буквою и на місці пропусків пишуться такі слова інших рядків:
кричати (А), дрижати (Б), паливо (В), збирати (Д).
3*. Г
Кращий за рейтингом. У решті словосполучень слід виправити помилки: консультувати по
понеділках (А); виконувати згідно з наказом (Б); старший за нього (В); доглядати хворого (Г).
4*. Г
Курйозний.
5*. Б
Затремтіла. Інші слова пишуться з буквою и на місці пропусків: стривожились, кришталь, скрипаль,
загриміло.
6*. Г
Іменники 2-ї відміни, які належать до м’якої групи, мають у кличному відмінку однини закінчення -ю: Григорію! (див. також: Віталію, учителю, Грицю, краю тощо).
7*. Г
У реченні (4) підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучника через що,
який пишеться у два слова, пор.: тому що, тим що, завдяки чому та ін. Решта виділених у тексті слів
пишеться разом: самовдосконалення, невдоволену, зазвичай.
8*. В
Епітет ідеальний за своїм значенням якнайкраще сполучається з іншими словами в цьому реченні:
йдеться про ідеальний, тобто найкращий для людини шлях до гармонійного й щасливого життя. Слово
прямий у словосполученні прямий шлях має інше значення, а саме: без викривлень, відвертий, не
облудний. Торований шлях означає шлях прокладений, пройдений, що не відповідає змісту речення.
Так само неорганічний для цього речення експресивний епітет величний до іменника шлях, адже це те
саме, що піднесений, пафосний.
9*. Г  
Фразеологізм знайти своє місце в житті має значення «дістати можливість працювати за
покликанням, застосовуючи свої здібності». Інші вислови — вільні словосполучення.
10*. Г
Відповідно (до чого?) до праці, Р. в. Решта виділених слів ужиті в таких відмінках: лишається
(кому?) людині, Д. в.; знайти (у чому?) в житті, М. в.; віддавайся (чому?) справі, Д. в.
11*. А
Речення цього рядка має граматичну ваду. Річ у тім, що дієприслівниковий зворот або окремий
дієприслівник завжди стосуються в реченні того самого підмета, що й дієслово-присудок. Тому виходить,
що дієприслівниковий зворот сидячи за комп’ютером у реченні А, як і присудок паморочилася, стосується

95

www.e-ranok.com.ua

Відповіді до тестів
підмета голова (голова паморочилася й *голова, сидячи за комп’ютером). За змістом ця дія належить
самій особі — я (не голова), в мене, тому правильним було б сказати так: Сидячи за комп’ютером,
я перевтомився, й у мене запаморочилася голова. З огляду на сказане, правильно побудованим є речення
Відчувши втому від сидіння за комп’ютером, я вирішив перепочити: дієприслівниковий зворот відчувши
втому разом із дієсловом-присудком вирішив перепочити стосуються підмета я (я відчув утому, і я ж
вирішив перепочити).
Прийнятними є також складнопідрядні речення: (В) Мені необхідно перепочити, адже, працюючи
за комп’ютером, швидко втомлюєшся (дієприслівниковий зворот ускладнює тут nідрядну частину
складного речення); (Г) Утома давалася взнаки, тому я перервав роботу за комп’ютером; вправним
є також речення складносурядне, де дієприслівниковий зворот ускладнює першу частину: (Д) Я втомився,
сидячи за комп’ютером, і захотілося скоріше відпочити.
12*. Г
Друга година п’ятнадцять хвилин.
13*. Д
Науково-фантастичний, кисло-солодкий, народно-визвольний. Разом пишуться такі слова в решті
рядків: багатотисячний (А), радіокомітет(Б), західноєвропейський (В), півкарбованця (Г).
14*. Б
Нумо — спонукальний вигук, дієслово ж читати має неозначену форму.
15*. Д
Речення Океан, небо переповнилися гомоном, до нього вплітали свій голос корабельні співучі снасті
є безсполучниковим, адже його друга частина не містить сполучника або сполучникового слова: частини
цього речення поєднує лише інтонація переліку.
Додаванням інших фрагментів утворюються такі за типом речення: складносурядні —Океан, небо
переповнилися гомоном, та ще й корабельні співучі снасті вплітали до нього свій голос (А) і Океан,
небо переповнилися гомоном, і корабельні співучі снасті вплітали до нього свій голос (Б), просте,
ускладнене дієприкметниковим зворотом — Океан, небо переповнилися гомоном, посилюваним
голосами корабельних співучих снастей (В), складнопідрядне — Океан, небо переповнилися гомоном,
до якого вплітали голос корабельні співучі снасті.
16*. Г
[шч]абель, [ш]рам, [ш]коляр. В інших рядках є слова, буква ш у яких позначає інший звук: поду[с']
ці (А), [ш:]ити (Б), гро[ш’]і (В), сумі[ш’:]ю (Д).
17*. В
Кома не потрібна в реченні: У нас батьки безстрашні й невпокорені і матері посивіли від сліз,
хоча воно і є складним. Пояснюється це тим, що прості речення в його складі об’єднано спільним
для них обох додатком «у нас», який пояснює зміст обох цих речень. У такому разі кома перед
і в складносурядних реченнях не ставиться.
Решта речень є також складними, однак жодне з них не містить спільного для обох частин
другорядного члена речення. Тому кома перед сурядними сполучниками в цих реченнях потрібна.
18*. Г
Дієслова розказати в цьому словосполученні вимагає від іменника знахідного відмінка з прий
менником про: розказати про матч.
19*. В 
Підрядна частина цього речення відповідає на питання означення й приєднується до головної
частини за допомогою сполучного слова, займенника де, який допускає заміну на означальний займенник
який: Латаття, жовті глечики, стрілолист та дрібненька ряска ховалися в глибінь водойми (якої?), де
(у якій) ще було тепло.
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Речення (незважаючи не що?) Хоч сонце вдень ще гріє майже по-літньому, ночі стають щодалі
холоднішими (А) є складнопідрядним допустовим; речення Птахи гуртувалися, тренували крила
(з якою метою для чого?), щоб рушити в путь (Б) — складнопідрядним мети; простим, ускладненим
однорідними присудками є речення Вітер колихав хмурі брижі на воді, а часом навіть гнав справжні
хвилі з білими загривками (Г); складнопідрядним з’ясувальним є речення Молоді дубки в наївності
своїй юначій зовсім не вірять (у що?), що незабаром вдарять морози (Д).
20*. Б
Інші рядки містять слова, наголос у яких слід виправити так: подруга (А), одинадцять (В), дрова (Г),
кілометр (Д).
21*. Г
Правильною є форма дієприкметника жевріючий. Замість перших трьох форм слід уживати
іменники: вступник (А), відповідач (Б), черговий (В). Останню форму (рядок Д) слід замінити
словосполученням: дедалі слабший.
22*. Г
З апострофом пишуться всі слова цього рядка: верф’ю, Рів’єра, зм’якшити. Інші рядки містять
слова, у яких апостроф не ставиться: монпансьє (А), Барбюс (Б), адьє (В), різдвяний (Д). Решту слів
у цих рядках слід писати з апострофом: миш’як, П’ємонт (А); кон’юнктура, прем’єр (Б); інтерв’ю,
Монтеск’є (В); Женев’єва, кар’єра (Д).
23*. А 
Букву а(я) слід писати в закінченнях 3 особи множини усіх дієслів рядка А: бачать, доять, клеять,
біжать. Інші рядки містять дієслова із закінченнями -уть (-ють): стелють, поборють, але водять,
їдять (Б); сіють, хочуть, але носять, наврочать (В); іржуть, булькочуть, але варять, возять (Г);
свищуть, колишуть, але марять, муркотять (Д).
24*. 1В, 2Д, 3Г, 4А
25*. 1В, 2А, 3Д, 4Б
У завданні відсутня пара для слова пилипівка, яке споріднене зі словом Пилип. Крім того, можна
помилитися, установлюючи слова, споріднені зі словами пилка і пил: пилка — пиляти, тобто різати
пилкою, а пил — пилити, тобто здіймати пил або вкривати щось пилом.
26*. 1Г, 2Б, 3А, 4Д
27*. 1В, 2Д, 3А, 4Б
(1)Григорій Сковорода вийшов із козацького роду (якого?), який жив у селі Чорнухи на Полтавщині.
(2)Не відав (про що?), що його чекає завтра. (3) Для того щоб бути успішними і щасливими, у світі,
подібному до театру, слід обирати ролі за здібностями (із якою метою?). (4) Після того як п’ятирічне
навчання за кордоном завершилося, Сковорода відразу ж помандрував до рідних Чорнух (коли?).
28*. 1Д, 2Б, 3В, 4Г
29*. Г
Синонімом до слова занепад, ужитого в тексті, є слово деградація. Інші слова не синонімічні йому:
підйом (А) є антонімом, стагнація (Б) означає застій, знеславлення ж (В) — це ганьба.
30*. В 
Аргументами до твердження автора «Ми називаємося у цьому світі людиною розумною»
є висловлене в тексті твердження про необхідність осмислення суспільством свого минулого (А), про
прагнення знати про минуле якомога більше (Б), а також про сприйняття національної культури як
безлічі різних пластів, пов’язаних поміж собою (Г). Останньому судженню не відповідає погляд на
історію як на «російську іграшку-матронку, де ховаються однотипні її подобенства» — він у тексті
заперечується, тому й не може бути аргументом на користь тези про людину розумну.
31*. Б

97

www.e-ranok.com.ua

Відповіді до тестів
32*. Б
Засобом міжфразового зв’язку першого й другого речень тексту є займенник це (у тексті він має форму
без цього). Ужитий на початку другого речення, він відсилає до змісту першого речення, забезпечуючи
зв’язність у викладі їх змісту: «Без цього (тобто без засвоєння історичного та культурного досвіду
свого народу, ба навіть цілого людства), людина порожня і її годі назвати людиною мислячою».
33*. Г
За своїм функціональним типом текст статті — роздум: він містить тезу, яку обстоює автор,
наводячи низку аргументів і фактів на їх підтвердження, є в тексті й висновок (див. останній абзац:
Отже, минуле…), який підсумовує аргументацію. Серед наведених у тексті ілюстрацій до наведених
суджень — історія Софії Київської, а також розповідь про приїзд до Києва польської перекладачки
Марти Околув. Отже, маємо роздум з елементами розповіді.
Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

34. А
35. Б
Завдання такого типу передбачають, що учні, знаючи текст твору, вміють коментувати найбільш
яскраві цитати, пов’язуючи їх із відповідними частинами твору, образами, історичними подіями, про
які у ньому йдеться. «Се моє, і те — теж моє» — слова, що коротко й точно відображають стосунки
між руськими князями за часів Київської Русі, роздробленої на удільні князівства (правильна відповідь
Б). Оскільки у «Слові про похід Ігорів» не йдеться про поділ військової здобичі між половцями чи
руськими князями, не розповідається про часи князя Володимира, не йдеться про загарбницьку політику
київського князя, усі інші відповіді неможливі. Отже, готуючись до ЗНО, ретельно опрацьовуйте тексти
художніх творів.
36. Б
Читаючи художні твори, звертайте увагу на яскраві характеристики героїв, відзначайте, які стосунки
склалися між ними. Зазначені у завданні слова — яскравий приклад вірності громадській справі,
готовності пожертвувати усім, навіть життям, для «общего добра». А ще — свідчення про спільність
інтересів обох героїв. Таким чином, це не можуть бути Кирило Тур і Петро Шраменко (А), хоч обоє були
лицарями-козаками, все ж вони захищали різні інтереси. Це ж стосується й героїв роману «Вершники»
Ю. Яновського (Г). Перед князями Ігорем та Всеволодом (В) не стояло питання, йти чи ні у похід,
тому наведена цитата буде недоречною стосовно цих героїв. А розмова між Богданом Хмельницьким
та Іваном Іскрою (Д) мала зовсім іншу тему — врятування Марусі Чурай від страти. Знання тексту
допоможе встановити, що ці слова каже Евріал Низу (Б), а сама розмова між побратимами — це план
нічної вилазки у ворожий табір.
37. В
38. Д
39. Б
40. А
41. Г
Назви розділів є своєрідним сконцентрованим змістом частин певного художнього твору, тому,
знаючи хоча б у загальних рисах, про що йдеться у творі, можна визначити правильну відповідь.
Психологізмом, досить глибоким дидактизмом, своєрідним ілюструванням засад народної моралі
позначений роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика (Г). Інші твори,
наведені як варіанти відповідей, не відповідають за змістом цим назвам розділів.
42. В
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43. Г
44. Б
45. А
Виконуючи подібні завдання, слід уважно розглянути кожний художній твір у парі назв: один із
них у кожній парі буде належати до визначеного типу, а другий — ні. У такому пошуку не слід плутати
поняття «сатиричний» і «смішний»: так, у варіанті А, що є правильною відповіддю, обидва твори
є сатиричними (проте аж ніяк не «смішними»!), які засобами сатири викривали вади суспільства.
В інших варіантах відповідей твори «Гайдамаки» Т. Шевченка, «Камінний хрест» В.Стефаника, «Земля»
О. Кобилянської, «Балада про соняшник» І. Драча не є сатиричними.
46. Г
Виконуючи подібні завдання, будьте уважні, оскільки герої деяких художніх творів можуть
мати схожі ознаки (імена, вік, соціальний стан тощо). Так, наприклад, подібні імена мають Мелашка
(І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім’я») та Маланка «Fata morgana» М. Коцюбинського); Петро
(І. Котляревський, «Наталка Полтавка») та Василь (Г. Квітка-Основ’яненко, «Маруся») — бідні
молоді селянські хлопці, які змушені були йти на заробітки, щоб мати змогу одружитися з коханою
дівчиною… Варіант Г (правильна відповідь) містить ряд імен героїв твору Лесі Українки «Лісова
пісня», проте — зверніть увагу! — у драмі головну героїню звали Мавка, а Нявка — це персонаж твору
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».
47. Д
Для відповіді на це питання слід з’ясувати, що таке вірш, а також визначити жанр кожного твору.
Отже, вірш — це невеликий за розміром твір, побудований за законами віршування. «Зажурилась
Україна» (А) — пісня; «Кавказ» Т. Шевченка (Б) — поема; «Лісова пісня» Лесі Українки (В) —
драматична поема; «Маруся Чурай» Ліни Костенко (Г) — роман у віршах. Твір «Балада про соняшник»
І. Драча (Д) є віршем, хоч і написаний, на відміну від усіх попередніх творів, верлібром (білим віршем).
Для довідки: верлібр — вільний вірш — один із видів віршів, ритмічна єдність якого ґрунтується
на відносній синтаксичній завершеності рядків (речення, синтагми) і на їх інтонаційній подібності.
Верлібр не допускає переносів; не поділяється на стопи, рядки його мають різну довжину, різну кількість
наголосів, довільно розташованих. Не має рим, не поділяється на строфи.
48. Б
П. Тичина як митець своїм становленням багато у чому завдячує М. Коцюбинському, його
«суботам», де вперше були прочитані вірші поета-початківця. Молодий Тичина творчо сприйняв науку
свого учителя, що виявилась через поетичне бачення світу, імпресіоністичну філігранність письма,
модерні образи, тонкі психологічні настрої творів. Так, образ арфи ми бачимо у вірші поета «Арфами,
арфами…» і в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»: «Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько
висіла над полем. Тріпотіла крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму
струну від землі аж до неба. Струна тремтіла і звучала. Тоді, скінчивши, падала тихо униз, натягала
другу з небе на землю. Єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. Се було
прекрасно».
49. Б
Однією з проблем, що поставила Ліна Костенко у романі «Маруся Чурай», є проблема збереження
історичної пам’яті, роль у цьому писемного слова, документа. У вогні війн і повстань не просто гинули
документи — історія України втрачала конкретні контури й образи й перетворювалась на перекази,
легенди, думи… Про значення писемного слова поетеса говорить уже на початку твору, підкреслюючи
цим її важливість для формування народу.
Саме по собі це питання не має становити складнощів для учнів, знайомих із текстом, проте слід
бути уважними: відповідно до тексту ми, здавалось би, повинні шукати серед варіантів відповідей
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іменник жіночого роду, а правильна відповідь — судовий документ (варіант Б) — чоловічого роду.
Отже, шукаючи правильну відповідь, слід орієнтуватись не тільки на граматичні (зовнішні) ознаки
поняття, але й з’ясовувати смислове його значення.
50. А
Подібні завдання мають подвійну мету: а) перевірити знання учнів з теорії літератури (елементи
сюжету, позасюжетні елементи); б) виявити вміння застосовувати ці знання на прикладі окремого твору.
Наведений уривок роману «Вершники» Ю. Яновського (новела «Подвійне коло») містить опис першого
бою, що є введенням у дію твору, зображенням умов та обставин, які передують безпосередньому
початку дій. Саме тут відбувається знайомство читача з часом, історичними умовами, обстановкою,
персонажами. Таким чином, правильна відповідь А.
51. Б
52. Д
53. Д
54. 1В, 2А, 3Д, 4Б
55. А4; Б1; В3; Д2
Деякі письменники з тих чи інших причин виступають не під справжніми прізвищами, а беруть
псевдонім — прибране ім’я, прізвище або авторський знак. Часто трапляється, що саме псевдонім стає
широко відомим, а справжнє прізвище автора неначе йде у тінь, забувається читачами.
Порада: готуючись до ЗНО, випишіть псевдоніми письменників та напишіть відповідні прізвища,
запам’ятайте їх.
Марко Вовчок — …
Панас Мирний — …
Іван Білик — …
І. Левицький — …
І. Карпенко-Карий — …
Леся Українка — …
М. Хвильовий — …
Остап Вишня — …
І. Багряний — …
В. Барка — …
56. 1Б, 2В, 3А, 4Г
Основною умовою якісного виконання подібних завдань є ґрунтовне знання тексту та розуміння
особливостей характеру героїв твору. Готуючись до ЗНО та опрацьовуючи художні твори, Ви маєте
звертати особливу увагу на ті чи інші цитати, які найбільш влучно характеризують образи, виділяють
їх з-поміж інших. Так, визначити цитату, що стосується Марусі Чурай, допоможе згадуване ім’я Гриць
і чітко окреслені в цитаті стосунки між цими героями; слова «в неї пристало щось уже дуже солодке, аж
нудне» допоможуть знайти образ Марусі Кайдашихи; співанки вкажуть на Марічку; влучна і скромна
самохарактеристика вкаже на Наталку Полтавку.
57. 1В, 2Г, 3Б, 4Д
Для висловлення ідеї того чи іншого твору письменники використовують місткі символи, що
виражають суть зображуваного. Зазвичай їх неважко визначити, оскільки символ як провідник авторської
ідеї до свідомості читача, повинен бути пізнаваним, лаконічним, здатним до «розшифрування». Значення
символів у творах, винесених як варіанти відповідей, окремо розглядається під час опрацювання кожної
окремої теми. Для учнів, які ретельно готувались до ЗНО, не становитиме складнощів співвіднести
символ із відповідним художнім твором.
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58*.

Частина 3
Власне висловлення
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

59. Б
60. А  
Це завдання спрямоване на перевірку вміння визначати віршовий розмір, що має чіткий порядок:
поділ слів на склади — позначення наголосу в словах — визначення наголошених і ненаголошених
складів за допомогою відповідних позначок — виділення повторюваних елементів (стоп) — аналіз їх
структури і (як висновки) — встановлення відповідного віршового розміру. Для аналізу можна взяти
й будь-який рядок вірша:
Страш|ні́| сло|ва́| ко|ли́| во|ни́| мов|ча́ть
Як бачимо, повторюються ненаголошений і наголошений склад, тобто ми маємо двоскладову стопу
з наголосом на другому складі. Отже, віршовий розмір цього уривка — ямб (правильна відповідь А).
61. Б
Це завдання вимагає вміння визначати місце і роль митця в літературному процесі доби, особливості
характеру його творчості. Ліна Костенко належала до когорти «шістдесятників» — покоління творчої
молоді 60-х рр. XX ст., так званої «хрущовської відлиги».
62. В
У вірші Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать…» йдеться про те, що чутлива душа
поета вловлює, ніби живі згустки слів, усі радощі й болі багатьох людей. Із побожним страхом ставиться
митець до слова. Тим паче, коли усвідомлює своє надскладне завдання: кожне слово треба вимовити,
як уперше, треба сказати так, як до тебе ніхто й ніколи не говорив. Лише тоді це буде справжня поезія.
Тому саме останні рядки вірша «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до
душі» виражають головну думку вірша.
63. 1Г   2Б   3В   4А
Усі названі твори зображують певний історичний період історії України. За хронологією їх слід
розташувати так: «Слово про похід Ігорів» — XII ст.(Г), «Чорна рада» П. Куліша — історичні події
в Ніжині 1663 р. (доба Руїни) (Б), «Вершники» Ю. Яновського (громадянська війна) (В), «Тигролови»
І. Багряного — 30-ті роки XX ст. (А).
64. 1Г   2Б   3А   4В
65. 1Г   2Б   3А   4В
Це завдання передбачає вміння визначати місце і роль митця в літературному процесі доби.
Потрібно також розрізняти періоди життя і творчості авторів зі співзвучним прізвищем Куліш: П. Куліш
(1819—1897) і М. Куліш (1892 — 1937).
66. 1В   2Б   3Г   4А
Українська література у своєму розвитку має визначні віхи — твори, що стали першими
у своєму жанрі: бурлескно-травестійна поема І. Котляревського «Енеїда», соціально-побутова драма
І. Котляревського «Наталка Полтавка», соціально-побутова повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»,
історичний роман П. Куліша «Чорна рада».
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Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
67. Сьогодні з’явилися технічні системи, що отримали назву «розумний дім», тобто будинок, що
володіє інтелектом. Він здатний самостійно вирішувати побутові завдання, має систему, спроможну
підвищити рівень безпеки та комфорт.
68. В Україні вперше «інтелектуальний будинок» введено в експлуатацію в Києві 2006 року. Доти
застосовували тільки часткову автоматизацію. Інтелектуальні будівлі в Україні набувають популярності
віднедавна, а в розвинених країнах світу (США, Японія, країни Європи) це — уже норма.
69. Дійсно, тривалий час (а на мій погляд, ще й сьогодні) «розумний дім» у нас сприймали не як
систему, спроможну підвищити рівень безпеки та комфорту будинку, а як елемент гламуру, бо таке
технічне забезпечення не по кишені середньостатистичному українцеві. Не хочу образити людей, які
мають високі матеріальні статки, але, як на мене, то половина з них ще й досі встановлює в себе вдома
подібні інтелектуальні системи не стільки для того, щоб полегшити й убезпечити своє життя, скільки
для підтримки престижу, іміджу, для того, щоб похизуватися перед гостями.
70. «Розумний будинок» має суттєві переваги над традиційним помешканням, зокрема щодо заходів
безпеки. Він здатен здійснювати охорону й контроль доступу, контроль за безпечним водопостачанням
та функціонуванням протипожежної системи. Традиційний будинок не може забезпечити такий високий
рівень безпеки своїм мешканцям.
71. Я впевнений(а), що за «розумними будинками» майбутнє, особливо в сучасних умовах, коли
так гостро стоїть питання подолання енергетичної кризи. Гадаю, що науково-технічний прогрес
буде рушійною силою в удосконаленні існуючих систем «розумних будинків» та створенні нових,
і сподіваюся, що такі високоінтелектуальні технології не спричинять розумової деградації самої людини.
Щодо фактів, то ми маємо приклади будівництва інтелектуальних споруд у Києві.
72. Так, я поділяю захопленість автора ідеєю впровадження в життя людей «інтелектуальних
будинків». До основних переваг у системі «розумного будинку» належить зручне управління світлом
і кліматом, система «мультирум», а ще зручність управління різноманітними і складними системами,
що забезпечують економію сил, часу і коштів.
73. Так, я погоджуюся із зазначеною думкою, адже «розумний дім» досить швидко навчився керувати
садом і стежити за чистотою і температурою води в басейні, опанував примудрості автоматичного
зрошення газонів на присадибній ділянці в теплу пору року, узяв на себе обов’язок звільняти від снігу
та льоду дах, водостоки і майданчик перед гаражем у холодний період. Датчик, встановлений у дворі,
допомагає контролювати фасадне освітлення та освітлення прилеглої території.
74. Автор доводить, що головне завдання «розумного будинку» — створити безпеку й комфорт
для своїх мешканців, тобто володіння такою інтелектуальною системою засвідчує бездоганний смак
його господарів, уміння цінувати надійність, вести сучасний спосіб життя. Це і виражає основну ідею
статті.
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Тест № 2
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА

1*. Г
Прикметники суспільно-історичний і медико-санітарний слід писати через дефіс, оскільки названі
ними поняття не підпорядковані одне одному, пор.: суспільний і історичний, медичний і санітарний.
Пер¬ша частина складного іменника гама-проміння підкреслює особливість явища, названого його
другою частиною. Такі іменники пишуться через дефіс (інші приклади: свят-вечір, дизель-мотор, стопкран).
2*.	В
Ательє, різьбяр, польський. Інші рядки містять слова, у яких м’який знак не пишеться: Наталчин,
миш’як (А), рибалчин, курйозний (Б), іспанський (Г), няньчити (Д).
3*. Г
Правильно побудоване одне словосполучення: перший за списком. Інші ж потребують корегування:
ходити по гриби, виконувати згідно з наказом, працювати по суботах (у місцевому відмінку множини
іменники мають саме такі закінчення — по містах, по очах), молодший за мене.
4*. Б
Префікс с- пишеться перед наступними к, п, т, х, ф. Отже, скріплювати, спалити, стримати.
5*.	А
З літерою е пишуться всі слова в рядку А: мереживо, помело, щебетати.
Інші рядки містять слова, де на місці пропусків треба писати и: бриніти, кишеня, напинати.
6*. Г
Помилка в закінченні дієслова боротися, яке належить до 1 дієвідміни (з основою інфінітива на
-оро-) й має у формі 3 особи множини закінчення -ють: борються.
7*.	В
Переносне значення має слово сміливими у словосполученні сміливими дугами. Це значення ви
никло на основі одного з його значень, що має відтінок «новий, оригінальний, що виходить за межі
звичайного», пор.: смілива ідея, сміливе рішення. Таке значення — результат переносу за схожістю,
подібністю, отже, воно є метафоричним.
Якщо Ви обрали відповідь Б й помилилися, зауважте: у словосполученні круте підборіддя йдеться
про форму підборіддя й слово крутий ужито в одному з відтінків його прямого значення: «прямовис
ний, стрімкий, урвистий».
8*. Б
Однорідні підмети містить шосте речення: спритність, відвага, хитрість і одвертість і щирість,
які граматично і за змістом пов’язані з присудком оживлювали. У другому й п’ятому реченні також
єоднорідні члени, однак це іменні частини складених іменних присудків: був тонкий і гнучкий, були
карі, веселі. Четверте ж речення взагалі не містить однорідних членів речення.
9*.	В
Службовими серед виділених слів є: 1) частка ж — видільна, підсилювальна, і це становить пра
вильну відповідь; 2) прийменник від, ужитий разом з іменником перенісся (при-йменник, тобто при
іменнику); 3) сполучник та, який слугує поєднанню двох означень: тонкий та гнучкий.
Не належить до службових слів, а відтак і не береться до уваги у визначенні частки як службової
частини мови слово що. Це відносний займенник у ролі сполучного слова, яке приєднує підрядну ча
стину складного речення до головної;
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10*. Г
У п’ятому реченні відсутня кома перед сполучником й, що й з’єднує два прості речення
з граматичними основами очі були карі, веселі; обличчя світилося.
11*. Д
Правильно узгоджено прикметники з іменниками в рядку: нестерпний базіка (іменник спільного
роду), велике Тбілісі (місто, середній рід), загадкове амплуа (незмінюваний іменник, що називає не
істоту, середній рід). В інших рядках є помилки. Виправлені варіанти: кумедне хлоп’я, неслухняне лоша,
великий насип, вигране парі, мисливський дріб.
12*. Г
Усі рядки, окрім Г, містять помилки. Виправлені варіанти такі: п’ятисот сорока семи, п’ятистам
сорока сімом (семи), п’ятсот сорок сім, (на) п’ятистах сорока сімох (семи).
13*. Б
Не відбувається подвоєння літер у суфіксах дієприкметників освя’чений, закла’дене, будо’ваного,
спорі’днену (голосний перед н у цих словах ненаголошений).
14*. Б
Форма наказового способу дієслів в українській мові утворюється за допомогою часток хай, нехай.
На відміну від російської мови, слово давайте у формах наказового способу в українській мові не вжи
вається.
15*. В
Кома не потрібна в реченні: У нас батьки безстрашні й невпокорені і матері посивіли від сліз, хоча
воно і є складним. Пояснюється це тим, що прості речення у його складі об’єднано спільним для них
обох додатком «у нас», який пояснює зміст обох цих речень.
Решта речень є також складними, однак жодне з них не містить спільного для обох частин другоряд
ного члена речення. Тому кома перед сурядними сполучниками в цих реченнях потрібна.
16*. В
Із літерою у пишеться слово упродовж, оскільки воно стоїть на початку речення перед приголосним.
У решті ж слів у позиції після голосного перед наступним приголосним пишеться літера в.
17*. А
Речення в цьому рядку має граматичну ваду: дієприслівник (у реченні це слово утомившись) або
дієприслівниковий зворот не можуть пояснювати безособове дієслово (захотілося), а отже, їх не мож
на вживати в безособовому реченні, яким є речення … Нам захотілося перепочити на березі гірської
річки. У двох інших наведених у завданні реченнях дієприслівник і дієприслівниковий звороти вжито
правильно: Відчувши втому, ми захотіли перепочити на березі гірської річки; Втомившись, ми за
хотіли перепочити на березі гірської річки. Обидва речення є двоскладними, й дієприслівники разом із
дієсловами-присудками стосуються того самого підмета, порівняйте: ми, відчувши втому, втомившись,
захотіли перепочити.
Прийнятними є також складнопідрядне й складносурядне речення: Ми захотіли перепочити на
березі гірської річки, оскільки відчули втому і Ми втомилися, і нам захотілося перепочити на березі
гірської річки.
18*. Г
Правильна відповідь — речення зі сполучником мети щоб (повний його варіант — для того щоб).
У реченнях Як би не замітало снігом, а вигляне сонечко — і серце зрадіє; Ми не розлучимось з тобою,
що б не сталося підрядні узагальнено-допустові частини приєднано до головних сполучними словами
як, що, ужитими разом із часткою не, яка пишеться окремо. У реченні Повідомили про те, що зустріч
відбудеться завтра,про — прийменник, який пишеться окремо від вказівного займенника те, із яким
вінужитий.

104

www.e-ranok.com.ua

Відповіді до тестів
Також окремо пишуться дві частки: вказівна то й видільна же в реченні: Наша пісня — то ж душа
народу, його сила і могуть!
19*. Д
Непоширеним це речення є тому, що складається тільки з головних членів речення, а саме з підме
та і складеного іменного присудка, іменна частина якого становить однорідний ряд: Деньбув теплий,
весняний, веселий. Інші речення, крім головних, містять також другорядні члени: Буду я навчатись
мови золотої; Хай життя наше, буде піснею, друзі! Ця гора найбільш висока; Поезія — це завжди
неповторність.
20*. А
У цьому рядку (А) підкреслено ту саму букву — Т,т, однак звук, позначуваний нею в слові Тбілісі, є
результатом уподібнення глухого [т] наступному дзвінкому [б’], а саме заміни його дзвінким парним [д].
В інших рядках підкреслені букви позначають ті ж самі звуки: [c′] — ли[с’т’]я, пі[с′н′]я, [с′а]йво,
до[c′ц′]і; [ж] — А[ж]габат, кни[ж]ка, ву[ж]чий, гара[ж]; [е′] — в[е′]лич, Ташк[е′]нт, по[е′]т, [б′e′]лий;
[х] — кри[х]кий, [х]итрий, пу[х]кий, ле[х]кий.
21*. Б
22*. В
23*. А
24*. 1В, 2Д, 3А, 4Г
Яким підрядним продовжити головне речення Данило усе б віддав, … підказує його зміст: так ка
жуть, коли йдеться про досягнення надзвичайно важливого й бажаного результату — мети. Тому його
можна продовжити підрядним обставинним, уживши сполучник зі значенням мети для того щоб (або
просто щоб), наприклад: Данило усе б віддав, для того щоб здійснилася мрія дитини.
Головне речення в рядку Д містить слово, яке вказує на його пояснення підрядним з’ясувальним:
Денисові стало точно відомо (що?), … Тому його можна продовжити, уживши сполучник що або одне
зі сполучних слів — питально-відносних займенників. Наприклад: Денисові стало точно відомо, що
готується важлива подія / коли чекати на гостей / хто зацікавлений у продовженні співпраці тощо.
Головне речення Уклін тому народові, … містить іменник народові, який вимагає його пояснення
підрядним означальним. Це опорне слово, від якого ставиться питання до підрядної частини як до озна
чення: Уклін тому народові (якому?), який визволив світ від фашизму. Зверніть увагу: засобом зв’язку
в означальних реченнях є сполучні слова який, котрий, а також де і коли в значенні який.
Для того, щоб побудувати складне речення з головною частиною … , людське серце стане черствим,
залишилося вибрати між обставинними підрядними часу і умови. Зрозуміло, що описаний у реченні
стан не пов’язаний із часом — таке трапляється за певної умови. Дійсно, почати це речення можна,
відповівши на питання за якої умови? й уживши сполучник умови, наприклад: Якщо забудемо про
милосердя і доброчинність, людське серце стане черствим.
25*. 1Б, 2Г, 3Д, 4В
У реченні Ні сивий академік, ні найталановитіший мовознавець, ні учитель, ні учень — ніхто не
відповість на це питання тире стоїть після однорідних членів (ні академік, ні мовознавець, ні учитель,
ні учень) і перед узагальнювальним словом ніхто. Тире між підметом і присудком є в реченні У будь-якій
ситуації залишатися Людиною — ось єдина умова життя. Прикладку стовп світла відокремлено від
означуваного іменника веселка за допомогою тире в реченні Часом над горами встає веселка — стовп
світла різнобарвний. Тире стоїть між частинами безсполучникового речення Соловей співає — серце
завмирає. Зауважте: речення Дмухнув вітрець — і мрії ті пропали не може бути правильною відповід
дю, оскільки воно не безсполучникове, а складносурядне, із сполучником і. Тире перед сполучником
і, нетипове для сполучникових речень, ставиться тут тому, що в другому реченні подано наслідок дії
першого.
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26*. 1Г, 2Б, 3А, 4Д
Односкладне речення Заходьте мерщій до хати! є означено-особовим, оскільки його наказо
ве дієслово-присудок стоїть у формі 2 особи множини, отже, називає дію слухачів, осіб означених.
Неозначено-особовим є речення По селах святкують обжинки, адже його дієслово-присудок стоїть
у формі 3-ї особи множини і називає дію не мовця і не слухача, отже, неозначеної особи. Узагальненоособовим слід визнати речення Від добра добра не шукають: його зміст стосується будь-якої особи
й справедливий для будь-якого часу і місця, тобто мислиться узагальнено. Речення В один день зато
пило сади і городи безособове, тому що його дієслово-присудок ужитий у безособовій формі, а саме має
значення середнього роду однини: затопило. Дієслова в такій формі можуть називати дії і явища, не
сумісні з уявою про діяча, як це є в цьому реченні (дію затопило не можна приписати діячеві).
27*. 1Д, 2Г, 3А, 4Б
Труднощі можуть виникнути з добором антоніма для слова фальш: правда (В) чи щирість (Д)?
Правильну відповідь підказують лексичні значення цих слів. Так, у тлумаченні одного зі значень слова
фальш є слово нещирість: «нещирість, лицемірство, облуда», яке й указує на те, що антонім — слово
щирість. Підтвердження цьому знаходимо в тлумаченні слова щирість: «вираження справжніх почут
тів, правдивість, відвертість». Слово ж правда означає: «істина, те, що відповідає дійсності». За по
мітної наближеності лексичних значень слів щирість і правда, усе ж у значенні другого немає відтінків
відвертість, вираження справжніх почуттів, які є протилежними відтінкам значення нещирість, ли
цемірство, облуда, які й визначають сутність фальші. Зауважте: у тлумаченні слова фальш не йдеться
про істинність, відповідність дійсності, що притаманне слову правда. Тому відповідь така: антонімами
є слова фальш і щирість.
На заваді виконанню цього завдання також може стати необізнаність у значенні слова ницість. Це
слово означає «підлість, низькість», тоді як шляхетність — це висока мораль, самовідданість і чес
ність.
28*. 1Г, 2В, 3Д, 4А
Іменник у тексті — слово минулого, дієприкметник, який перейшов в іменник. Не треба плутати
цей іменник із дієприкметником, формою дієслова: таким у реченні є слово сповненій.
29*. Г
Ідею, тобто головну думку автора, яку він хоче донести до читача, висловлено в реченні: Шевченко
може стати для наших сучасників зразком успішності. Автор тексту взявся за перо саме заради того,
щоб подолати застарілий національний міф про Шевченка-страждальця (тому відповіддю не може
бути В).
Варіанти А і Б відкинуто в тексті із самого початку: …Йдеться не про те, що будь-якого поета
краще читати, ніж на нього дивитися.
30*. Г
Для міжфразового зв’язку 1-го та 2-го речень автор використовує синоніми: пам’ятник —
монумент.
31*. Г
Відповісти так змушують слова з тексту: …Ідеться передусім не про одяг, а про цілісний образ,
основою якого є водночас демонстрація національного коріння та волелюбного духу.
32*. В
Серед ознак успішності Шевченка в тексті згадано все, про що йдеться в завданні, окрім того, що
твори Кобзаря вивчаються школярами. Цей факт автор не наводить.
33*. Б
Текст належить до публіцистичного стилю, ознаками якого і є повтори, пристрасність викладу
(захоплення), наявність окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоційно
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забарвлених слів. Уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, обґрунтованість
викладу (А) — ознаки наукового стилю, широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених
і просторічних слів, неповних речень (В) характеризує розмовний стиль; переважання ж стилістично
нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно забарвлених слів,
гранично точний виклад (Г) властиві офіційно-діловому стилю.
Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

34. Г
Це завдання вимагає загальних знань про героїв фольклорних творів. Однією з ознак історичних та
козацьких пісень є звеличення героїзму козаків, які гинули заради рідної землі. Проте герої пісень «Засвіт встали козаченьки» і «Чи не той то хміль» не гинуть. У творі «Бондарівна» гине головна героїна,
проте причина її смерті інша — захист власної честі. Пісня «Віють вітри, віють буйні» — лірична, яка
не оповідає про смерть козака.
35. А
Пісні Марусі Чурай стали дуже популярними серед простого народу і привернули увагу українських
письменників. І. Котляревський, змальовуючи тугу Наталки за коханим Петром, використав пісню сла
ветної піснетворки Марусі Чурай у п’єсі «Наталка Полтавка».
36. Б
Кожний твір містить влучні вислови, які характеризують героїв твору, особливості розвитку дії
тощо. Важливо не тільки визначати такі вислови, але й правильно розуміти їхнє значення.
37. А
Це питання не становитиме труднощів для всіх, хто хоча б схематично відстежив «карту подорожі
й пригод» Енея: Карфаген (Дідона) — Кумська земля (Сивілла) — Латинська земля — війна (подвиг
Низа та Евріала) — перемога Енея (поєдинок Енея з Турном). Правильна відповідь А. Інші варіанти
відповідей порушують послідовність подій настільки, що оповідь відповідно до запропонованих
варіантів буде абсурдною. Висновок: готуючись, зверніть увагу на складання плану до кожного епічного
твору.
38. В
Самохарактеристика є важливим засобом характеротворення образу літературного героя. Така ха
рактеристика відображає не тільки зовнішність героя, але й умови його життя, вдачу. Орієнтуючись
в основних подіях, що сталися із головними героїнями названих творів, легко буде визначити правиль
ну відповідь: В.
39. Б
Це завдання спрямоване на перевірку вміння визначати віршовий розмір, що має чіткий порядок:
поділ слів на склади — позначення наголосу у словах — визначення наголошених і ненаголошених
складів за допомогою відповідних позначок — виділення повторюваних елементів (стоп) — аналіз їх
структури і (як висновки) — встановлення відповідного віршового розміру. Для аналізу можна взяти
(якщо не передбачено іншого) будь-який рядок вірша:
На|ша||ду|ма||на|ша||піс|ня
1
2
3 4
Як бачимо, повторюються наголошений і ненаголошений склад, тобто ми маємо двоскладову стопу
з наголосом на першому складі. Отже, віршовий розмір цього уривка — хорей (правильна відповідь Б).
40. Д
Під час роботи над твором, звичайно, велика увага приділяється його головним героям. Ярема
з «Гайдамаків» Т. Шевченка» на початку твору — наймит у корчмі. Хто знайомий із твором, легко зна
йде правильну відповідь (Д). Проте будьте обережними: ті, хто неуважно опрацьовував образ, можуть
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переплутати поняття, винесені як варіанти відповідей, за значенням (наймит — панський слуга) або за
сюжетними змінами (наймит — гайдамака).
41. Г
Чудовий портрет, здавалось би, підходить до кожної із героїнь. Проте зверніть увагу: це не може
бути Наталка Полтавка чи Мавка (хоча б тому, що це — драматичні твори, яким не властиві розлогі
описи; до того ж «Лісова пісня» — поема, і тому твір не може мати прозового тексту). Леся також не
підходить під цей опис, бо кожен, хто читав «Чорну раду» П. Куліша, зверне увагу, що Леся ніколи не
перебувала «на лоні природи» — це не відповідає розвитку дій твору. Легко зрозуміти, що це й не Ма
руся з однойменного твору Г. Квітки-Основ’яненка, оскільки ця повість сентиментального характеру,
ознак якого не містить наведений уривок. А ось Галя, героїня роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Панаса Мирного та Івана Білика, є тією «польовою царівною», яку зустрів Чіпка серед поля (правильна
відповідь Г). Порада: уникнути помилок у подібних завданнях допоможе робота над цитатною харак
теристикою художніх образів твору.
42. Г
Це питання, з першого погляду, суто історичне, перевіряє вміння встановлювати причиннонаслідковий зв’язок фактів історії та суспільного життя з розвитком культурно-мистецького процесу
в Україні. Емський указ — розпорядження імператора Олександра II, підписаний 18 (30) травня
1876 року в м. Бад-Емс (BadEms, Німеччина), спрямований на обмеження використання й викладання
української мови в Російській імперії (правильна відповідь Г).
43. Б
При виконанні цього завдання поради можуть бути цілковито ідентичними тим, які висловлюються
в коментарі до завдання 41 Тесту 1.
44.	В
Часто учні, не приділяючи належної уваги підготовці до ЗНО, шукають відповідь, орієнтуючись
лише на назви творів. Як бачимо, такий підхід призведе до помилки, оскільки твір «Ви знаєте, як
липа шелестить» П. Тичини (правильна відповідь на питання — варіант В) містить пейзажний елемент,
а назви усіх інших творів, за певної фантазії, можна «притягнути» до теми кохання. Проте сумлінний
учень знає: Леся Українка зверталась у вірші до рідного краю, О. Кобилянська у повісті «Людина» під
німає проблеми жіночої емансипації, «Лебеді материнства» В. Симоненка — патріотична поезія, а твір
М. Хвильового «Я (Романтика)» відносять нас до подій громадянської війни в Україні й проблеми пси
хологічного протистояння моральності людини й жорстокого романтизму новітніх ідей. Із цієї ситуації
єдиним виходом є знання змісту художнього тексту.
45.	А
Виконуючи подібні завдання, слід уважно розглянути кожний художній твір у парі назв: один із
них у кожній парі буде належати до визначеного типу, а другий — ні. У такому пошуку не слід плута
ти поняття «сатиричний» і «смішний»: так, у варіанті А, що є правильною відповіддю, обидва твори
є сатиричними (проте аж ніяк не «смішними»!), які засобами сатири викривали вади суспільства. В ін
ших варіантах відповідей твори «Гайдамаки» Т. Шевченка, «Камінний хрест» В. Стефаника, «Момент»
В. Винниченка, «Балада про соняшник» І. Драча не є сатиричними.
46. Г
Виконуючи подібні завдання, будьте уважні, оскільки герої деяких художніх творів можуть мати
схожі ознаки (імена, вік, соціальний стан тощо). Так, наприклад, подібні імена мають Мелашка (І. НечуйЛевицький, «Кайдашева сім’я») та Маланка «Fata
morgana» М. Коцюбинського); Петро (І. Котлярев
ський, «Наталка Полтавка») та Василь (Г. Квітка-Основ’яненко, «Маруся») — бідні молоді селянські
хлопці, які змушені були йти на заробітки, щоб мати змогу одружитися з коханою дівчиною… Варіант
Г (правильна відповідь) містить ряд імен героїв твору Лесі Українки «Лісова пісня», проте — зверніть
увагу! — у драмі головну героїню звали Мавка, а Нявка — це персонаж твору М. Коцюбинського «Тіні
забутих предків».
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47. Г
Зазначені у завданні твори зарубіжних письменників загальновідомі, вивчення яких передбачено
чинною програмою зарубіжної літератури. Герої цих творів не тільки широко відомі, а стали яскравим
символом негативної риси характеру людини — жадібності. Отже, виконуючи завдання, слід з’ясувати:
для якого із зазначених героїв ця риса є не тільки характерною (певні прояви жадібності можуть бути
притаманними для багатьох героїв), але й основною. Розглянувши кожний варіант відповіді, установлю
ємо, що яскравим представником світових образів скупих є саме Терентій Пузир («Хазяїн» І. КарпенкаКарого), жадібність якого доведена автором до краю: Пузир, смертельно хворий, наказує звернутися за
допомогою до фельдшера, а не до лікаря, бо лікарю ж треба платити більше!
48.	А
Це завдання ставить за мету перевірити знання творів, передбачених програмою ЗНО. Так, наведе
ний уривок вірша В. Підпалого суголосний Шевченковому
Мені однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині — Однаковісінько мені.
Любов до України, самопожертва заради її майбутнього — ця ідея об’єднує обидва твори і підкрес
люється спільним рядком.
49. Б
Однією з проблем, що поставила Ліна Костенко в романі «Маруся Чурай», є проблема збереження
історичної пам’яті, роль у цьому писемного слова, документа. У вогні війн і повстань не просто гинули
документи — історія України втрачала конкретні контури й образи й перетворювалась на перекази,
легенди, думи… Про значення писемного слова поетеса говорить уже на початку твору, підкреслюючи
цим важливість такого слова для формування народу.
Саме по собі це питання не має становити складнощів для учнів, знайомих із текстом, проте слід
бути уважними: відповідно до тексту ми, здавалось би, повинні шукати серед варіантів відповідей імен
ник жіночого роду, а правильна відповідь — судовий документ (варіант Б) — чоловічого роду. Отже,
шукаючи правильну відповідь, слід орієнтуватись не тільки на граматичні (зовнішні) ознаки поняття,
але й з’ясовувати смислове його значення.
50.	А
Подібні завдання мають подвійну мету: а) перевірити знання учнів із теорії літератури (елементи
сюжету, позасюжетні елементи); б) виявити вміння застосовувати ці знання на прикладі окремого тво
ру. Наведений уривок роману «Вершники» Ю. Яновського (новела «Подвійне коло») містить опис пер
шого бою, що є введенням у дію твору, зображенням умов та обставин, які передують безпосередньому
початку дій. Саме тут відбувається знайомство читача з часом, історичними умовами, обстановкою,
персонажами.
51.	В
З наведених варіантів відповідей слід відразу відкинути назви творів, що не мають сатиричного ха
рактеру (варіанти А, Г, Д) і зупинитися на більш глибокому аналізі творів, що залишились. Так, «Мис
ливські усмішки» Остапа Вишні (варіант Б) — твори, насичені гумором, проте в них відсутні такі види
комічного, як гротеск, шарж (до речі, слід повторити особливості кожного із цих видів комічного, щоб
свідомо оперувати цими поняттями). І лише у творі «Мина Мазайло» М. Куліша знаходимо всі зазна
чені в питанні ознаки.
52. Б
Для відповіді на це питання слід згадати визначення літературознавчого поняття «народно-героїчна
епопея» і звернути увагу, до якого з варіантів відповідей він підходить. Отже, народно-героїчна епо
пея — це прозовий жанр; роман (або цикл романів), який відображає великий період історичного часу
або історичну подію у всій багатомірності й суперечності; велика форма епічного роду літератури.
Епопея зображує події, у яких вирішуються долі нації, народу, всієї країни. Вона також показує життя
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і побут усіх прошарків зображуваного суспільства. Як бачимо, тільки твір «Україна в огні» О. Довжен
ка (варіант Б) відповідає цьому визначенню.
53. Г
Пригадайте зміст кожного твору, зверніть увагу на мотиви, що звучать у цих віршах, та засоби
їх вираження. Зверніть увагу: у «Пісні про рушник» А. Малишка йдеться про те, як, проводжаючи
в дорогу сина, мати дає йому рушник — народний символ, що уособлює і долю, і материнську любов,
і синівську вдячність. Таких символів ми не бачимо в інших творах, винесених як варіанти відповідей.
Таким чином, правильна відповідь Г.
54. 1Д, 2А, 3Г, 4В
Завдання такого типу вимагають знань про види лірики та перевіряють уміння визначати вид будьякого ліричного твору. Так, твір «Всякому місту звичай і права» Г. Сковороди містить роздуми про
совість як найбільшу цінність життя і є філософською лірикою (5А); у «Заповіті» Т. Шевченка проголо
шується ідеї вільної України, і тому цей вірш — громадянська лірика (1Б); вірш «Арфами, арфами…»
П. Тичини — це відображення радісного, піднесеного настрою від приходу весни, тому він належить до
пейзажної лірики (4В); а твір «Чого являєшся мені у сні…» І. Франка, що підносить красу навіть нерозділеного кохання, є чудовим зразком інтимної лірики (3Г). Твір «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника
не є ліричним і тому не може розглядатися в системі поставленого завдання.
55.1Б, 2Д, 3В, 4А
Деякі письменники з тих чи інших причин виступають не під справжніми прізвищами, а беруть
псевдонім — прибране ім’я, прізвище або авторський знак. Часто трапляється, що саме псевдонім стає
широко відомим, а справжнє прізвище автора неначе йде у тінь, забувається читачами.
Порада: готуючись до ЗНО, випишіть псевдоніми письменників та напишіть відповідні прізвища,
запам’ятайте їх.
Марко Вовчок — …
Панас Мирний — …
Іван Білик — …
І. Левицький — …
І. Карпенко-Карий — …
Леся Українка — …
М. Хвильовий — …
Остап Вишня — …
І. Багряний — …
В. Барка— …
56.1Б, 2А, 3В, 4Д
Основною умовою якісного виконання подібних завдань є ґрунтовне знання тексту. Готуючись до
ЗНО та опрацьовуючи художні твори, Ви маєте звертати особливу увагу на ті чи інші цитати, які най
більш влучно характеризують образи, виділяють їх з-поміж інших.
57.1Г, 2В, 3Д, 4А
Це завдання перевіряє уміння учнів визначати за відповідними ознаками жанр того чи іншого
твору.
Частина 3
Власне висловлення
58*.
Поглиблений рівень
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
59. В
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Виконання цього завдання вимагає від абітурієнта знань з теми «Віршовий розмір». Правильна
відповідь В: поданий уривок написаний ямбом (двоскладовим віршовим розміром із наголосом на
другому складі).
60. В
Виконуючи подібне завдання слід повторити відомості з теорії літератури. Правильна відповідь
В — уособлення  (різновид метафори: перенесення властивостей живих істот на предмети, явища
природи і навіть на абстрактні поняття, оживлення їх).
61. А
Впоратися з цим завданням допоможуть знання біографічних даних Є. Маланюка.
62.В
Рима — це співзвучність закінчень слів у віршових рядках, яка охоплює останній наголошений
голосний і наступні за ним звуки. Схематично можна позначити римування уривка з вірша «Стилет чи
стилос» так: авав. Таким чином у цій поезії римування перехресне.
63.  1А., 2В, 3Б, 4Г
64. 1Б, 2А, 3Г, 4В
65. 1А, 2Г, 3В, 4Б
66. 1Г, 2Б, 3А, 4В 
Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
67. Найбільше вразив мою уяву «Робот-шпигун», автором якого є Максиміліан Бохорський. Його
експонат має багато функцій, але основним являється те, що він допомагає людям з обмеженими
можливостями. Крім цього апарат передає звук на відстані одного кілометра, вимірює температуру
повітря та здійснює інші важливі операції.
68. Так, дійсно. Надією винахідництва в нашій країні залишається сучасна талановита молодь, яка
вміє мислити креативно. Тому участь юних талантів у винахідницькій діяльності, розробці перспективних
технологій і, звичайно ж, в ефективному управлінні інтелектуальною власністю є ключовим чинником
соціально економічного розвитку країни й формування в ній нової інноваційної культури.
69. Основною ідеєю автора тексту є бажання познайомити читачів із юними геніями та їх
винаходами. Автор звертає велику увагу на те, що всі вони мають велике бажання пов’язати своє
майбутнє з наукою. Бути корисними своїй державі.
70. Автор статті Марія Волинська вважаєважливим питання про ефективний захист авторських прав,
патентів та винаходів. Адже успіх молодих авторів та винахідників залежить саме від того,наскільки
ефективно захищатимуться авторські права, патенти, що дасть можливість розвивати науку Україні.
71. Свої захоплення юні винахідники пояснюють великим бажанням показати світу результати
своєї наполегливої праці.Молоді науковці мріють про те, щоб їхні винаходи знайшли своє застосування
не тільки в Україні, а й за її межами.
72. На мою думку, держава всіляко підтримує захоплення винахідництвом. Голова Державної
служби інтелектуальної власності України Микола Ковінь акцентує увагу на тому, що інтелектуальний
фундамент Україниміцний, її молоде покоління — запорука нашого прогресивного розвитку
в майбутньому.
73. Люди різних професій і спеціальностей обов’язково наділені рідкісним даром творчості,
відчуттям нового, вмінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу. Україна дійсно має
безсумнівні інноваційні досягнення світового рівня у різних галузях науки. Це і ядерні технології,
ітехнологія стимулювання росту рослин у сільському господарстві, імедичні винаходи.
74. «Юні винахідники», «Юні генії», «День винахідника».
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Тест № 3
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
1*. Б
Громадянська (суфікс -ськ-) позиція, здається (буквосполучення -ться) в оренду.
Не треба писати м’який знак на місці пропусків у словах: панство (А), п’ятсот (В), меншість (Г).
2*. А
Речитативом, цитата. З буквою і пишуться слова за аналогією (Б), соціологічне (В), авіації (Г).
3*. В 
Граматично правильною є форма ярмарків (барвистих ярмарків), оскільки в українській мові цей
іменник належить до чоловічого роду — ярмарок, тоді як у близькоспорідненій російській мові — до
жіночого. Це й може спричиняти помилку.
4*. Б
Суфікс -ев- уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом твердий або шиплячий
приголосний і в яких наголос падає переважно на основу слова: грушéвий (Б) (також березнéвий,
ситцевий, овочéвий).
Суфікс -ов- незалежно від наголосу вживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом
твердий приголосний: кварцовий (Г). Крім того, суфікс -ов- уживається в прикметниках, які мають
перед цим суфіксом шиплячий (ж. ч, ш, щ), м’який приголосний або й, причому наголос падає на
закінчення: кущовий (В), крайовий (А).
5*. Г
Із великої літери без лапок пишеться перше слово складених назв на зразок: Київський будинок
мод, Львівський палац одруження. Якщо така назва або місто відповідного закладу вже згадувалися
в тексті, може уживатися скорочена назва, яка також пишеться із великої літери і також без лапок:
Будинок мод, Палац одруження. Оскільки в прикладі Г згадується місто Дніпропетровськ, то складена
назва в ньому пишеться з великої літери і без лапок: Будинок органної та камерної музики. Правильним
у цьому записі є також те, що назва фірми, що виготовила орган — «Зауер».
Зважаючи на сказане, не треба брати в лапки такі складені назви, як Національна опера України
ім. Т.Г. Шевченка (А) й Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр (Б): у цих
оголошеннях допущені помилки. Назви ж вистав треба брати в лапки: «Лісова пісня» Лесі Українки (Б).
При цьому треба правильно визначати межі власної назви й відокремлювати її від назви загальної.
Так, в оголошенні В до власної назви «Театр у кошику» помилково включено загальну назву творча
майстерня (В), а в оголошенні А з власної назви вилучено її важливу частину ім. Т.Г. Шевченка.
6*. Б
Вищий ступінь прикметників складеного типу утворюється додаванням слів більш, менш до
звичайної форми якісного прикметника: більш високий, менш високий. У рядку ж Б слово більш додано
до простої форми вищого ступеня — вищий, що є порушенням граматичної норми.
7*. Г
Ходить навшпиньках — розгорнута метафора, побудована на асоціації за подібністю. У її складі
слово ходить набуває переносного, а саме метафоричного, значення.
8*. Б
Фразеологізм відкривати шлях (дорогу) має значення «створювати сприятливі умови для досягнення
успіху в чому-небудь». В аналізованому тексті йдеться про те, що материна колискова, у мелодію якої
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вплетене багатоголосся душі й світу, стає для маленької дитини першою школою виховання почуттів,
збагачення її внутрішнього світу.
9*. А
У другому реченні йдеться про те, що багатоголосся душі й світу вплітається в перше звучання
почутої мелодії. Порядковий числівник перше вжито в ньому з іменником у формі знахідного відмінка
з прийменником — в звучання — і стоїть між цим прийменником і іменником. Тому всі три слова
пишуться окремо: в перше звучання. Сполучення прийменника з порядковим числівником в перше
збігається у вимові з прислівником вперше (Дитина вперше прийшла до школи), що може провокувати
помилку в написанні.
10*. А
Складність при виконанні цього завдання може становити те, що прикметник колискова, уживаний
у словосполученні колискова пісня, може вживатися самостійно, без іменника пісня, убираючи в себе
його значення. Таке семантичне перетворення супроводжується граматичними змінами: слово набуває
граматичних ознак іменника: тепер воно означає предмет і відповідає на питання що? й стоїть у реченні
в певному відмінку (починається з чого? з колискової — Р. в.). Це й засвідчує перехід прикметника
колискова в іменник. Отже, у реченні Усе починається … з колискової … слово колискова — іменник.
11*. Г
У реченні рядка Г допущено помилку в керуванні дієслова відмінковою формою іменника: дієслово
змальовувати вимагає знахідного відмінка: змальовував (що?) природу, тоді як дієслово захоплюватися —
орудного (не знахідного!): захоплюватися (чим?) природою. Отже, з граматичної точки зору правильно
побудованим буде речення: Остап Вишня палко захоплювався дивовижною українською природою
й змальовував її на сторінках своїх творів.
12*. Г
Правильною відмінковою формою поданого в завданні числівника є форма орудного відмінка
сьомастами дев’яноста вісьма.
У родовому відмінку (А) цей числівник має форму семисот дев’яноста восьми (не семи сотень —
форма словосполучення сім сотень); у давальному (Б) — семистам дев’яноста восьми (не сімсот —
це відмінок називний); у знахідному (В) — сімсот дев’яносто вісім (не семисот, адже форми, яка б
у цьому відмінку збігалася з родовим відмінком числівники цієї групи не мають, пор.: бачу сімсот
підручників і сімсот учнів); у місцевому (Д) — (на) семистах дев’яноста восьми (не семисот, адже
це родовий відмінок) числівника.
13*. А
Радісно (А), але осінній — подвоєння літер на межі кореня і суфікса (Б), у натхненні (В), у горінні
(Г), на риштованнях (Д) — подвоєння літер на позначення довгого м’якого приголосного.
14*. Д
Правильними в решті рядків будуть форми: біжать, 2 дієвідміна, а не біжуть (А); свищуть —
чергування ст/щ, а не свистають (Б); хочуть, 1 дієвідміна, а не хотять (В); сідають, адже сидять (Г)
є формою дієслова сидіти, а не сідати.
15*. Г
Складносурядне речення: Опівдні насунулися хмари і ринула стоголоса злива, частини якого
за структурою є простими реченнями, з’єднаними сурядним єднальним сполучником і (кома перед
цим сполучником відсутня, оскільки речення містить спільний для обох частин другорядний член —
обставину опівдні).
Додаванням решти кінцівок утворяться: А — просте речення, ускладнене дієприслівниковим
зворотом; Б — просте речення з однорідними присудками (Опівдні насунулися хмари і зависли над
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молодими садами); В — складнопідрядне речення з підрядним означальним; Д — безсполучникове
складне речення.
16*. В 
Єднання: є позначає 2 звуки — [йие], натомість нн — 2 букви позначають один звук, м’який
подовжений [н’].
Кожен із решти рядків містить слова, у яких кількість звуків і букв не збігається: А — надзьобувати
(3 букви позначають один звук [дз´]); юшечка (1 буква позначає два звуки [йу]); Б — узбережжя
(2 букви позначають 1 довгий пом’якшений [ж’:]; Г — льодовий (2 букви позначають 1 звук [л´]; Д —
зшивати (2 букви позначають один довгий звук [ш:], що утворився внаслідок уподібнення свистячого
наступному шиплячому звуку, дзеркальце (2 перші букви позначають один звук [дз] і ще 2 букви
в цьому слові — ль — також позначають один звук [л´].
17*. Б
У реченні рядка Б коми ставляться: 1) перед сполучною єдністю що їх, за допомогою якої до
головної частини складного речення приєднується підрядна означальна частина; 2) між однорідними
членами речення фарбою, пензлем.
У реченні рядка А між двома простими реченнями, з’єднаними сполучником й, кома не ставиться,
оскільки це однорідні супідрядні речення (пояснюють одне опорне слово в головному реченні — на
горах, обидва є означальними за своїм значенням (на горах яких?) і приєднуються до головної частини
за допомогою того самого сполучного слова де).
З обох боків слід виділити в реченні рядка В уточнювальну обставину за тином: …навколо, за
тином, … .
Між однорідними присудками в реченні рядка Г потрібна кома: … дуб розлігся, розширився… .
Пропущено кому перед підрядною означальною частиною, приєднуваною до головної сполучним
словом на котрій: …землю, на котрій… (речення рядка Д).
18*. Б
Знайти правильну відповідь може завадити те, що дієслово здужати, ужите із заперечною часткою
не (не здужати всіх завдань) збігається у вимові з дієсловом нездужати, що означає хворіти, слабувати,
кволитися й пишеться з не разом. Щоб не помилитися, слід спробувати підставити в словосполучення
інше дієслово — із тим же значеннями або близьким до нього, наприклад: не подужати завдань; не
виконати завдань. Так можна переконатися, що дієслово, ужите в словосполученні завдання, не має
нічого спільного з дієсловом недужати й пишеться з не окремо.
У решті варіантів не пишеться зі словами разом: непереливки, непокоїтися (хвилюватися,
бентежитися), недооцінювати (дієслово з префіксом недо-) неправду (це слово можна замінити
синонімом, брехню,й дібрати антонім: правду).
19*. Б
Лише речення рядка Б містить дієслово в наказовому способі (1 ос., мн.), яке має значення заклику,
спонукання до спільної дії — слухачів і самого мовця).
Речення решти рядків — розповідні за метою висловлювання, й відмінювані дієслівні форми у їх
складі — дійсного способу (втомились, прийшла, звешся, є — нульова форма в останньому варіанті).
Те, що речення рядка Г містить звертання, не є підставою для його тлумачення як спонукального,
оскільки саме речення — розповідне. Справді, спонукальним реченням властиво мати звертання, однак
і для них це не є обов’язковим: Заспіваймо пісню веселеньку… !
20*. Д
Са[д]очок, фу[д]боліст (уподібнення глухого приголосного [т] наступному дзвінкому [б]), [д]
ивина.
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Решта рядків містить слова, де підкреслені букви позначають різні звуки: А — [з]асвітити, [з]
ломити, але [ш]чищати (уподібнення свистячого наступному шиплячому); В — коро[ч:]ий (чергування
приголосних при творенні вищого ступеня порівняння якісних прикметників); Г — [ц]арювати, [ц]
цимбаліст, але [ц´]вяшок (уподібнення твердого [ц] наступному пом’якшеному [в’]; Д — по[к]рівля, [к]
раяти, але ане[ґ]дот (уподібнення глухого приголосного [к] наступному дзвінкому [д]).
21*. Д
Складну форму майбутнього часу можна утворити від усіх дієслів рядка Д, оскільки це дієслова
недоконаного виду, від яких лише й утворюються складні форми: (що робити?) нехтувати — буду
нехтувати (нехтуватиму), (що робити?) обгортати — буду обгортати (обгортатиму), (що
робити?) замовляти — буду замовляти (замовлятиму), (що робити?) причісувати — буду причісувати
(причісуватиму). В інших рядках є дієслова доконаного виду, від яких можна утворити лише просту
форму майбутнього часу: (що зробити?) підписати — підпишу (А); (що зробити?) пустити — пущу
(Б); (що зробити?) підспівати — підспіваю (В); (що зробити?) гримнути — гримну (Г).
22*. Г
Речення Напружено готуючись до чемпіонату, місто досягло значних успіхів побудовано
правильно: дієприслівник готуючись називає дію того ж діяча (він названий підметом місто), що
й дієслово-присудок досягло: місто, готуючись, досягло… .
Цю закономірність порушено в реченні рядка А: *успіхи, готуючись, були досягнуті… . Вадою
речення рядка Б є те, що в головній частині некоректно вжито обставину у напруженні: можна зрозуміти
його зміст так, що *значних успіхів було досягнуто у створенні напруження, тоді як успіхів досягнуто
в підготовці до чемпіонату. Помилково в реченні рядка В ужито прийменник попри зі значенням допусту
(те, що й незважаючи на): зміст речення передбачає висловлення значення мотивації, причини, а не
допусту, пор.: Сподівання на можливу участь в чемпіонаті допомогло місту досягти значних успіхів
у будівництві.
У реченні Г порушено синтаксичні зв’язки дієприслівника сподіваючись із залежним від нього
дієсловом приймати: воно має слідувати безпосередньо за цим дієприслівником: Сподіваючись
приймати чемпіонат і напружено готуючись до цього, місто досягло значних успіхів.
23*. Г
Котра година?
24*. 1Б, 2Г, 3А, 4Д
За поданими фрагментами можна відтворити складні речення з такими із зазначених підрядних: із
з’ясувальним — Батьки понад усе хотіли (чого?), щоб діти були освіченими (Б); із підрядним мети —
Зайшов до магазину (з якою метою?), щоб (для того щоб) придбати книгу (Г); з означальним —
Це саме той довідник (який?), що його рекомендував учитель (А); із підрядним способу дії, міри та
ступеня — Учителька настільки досвідчена (якою мірою?), що розуміє кожного з учнів (Д).
Підрядним умови жоден із фрагментів доповнити неможливо, адже воно приєднується до головної
частини за допомогою сполучників якщо, якби, як, коли (у значенні якщо) , за умови що та ін.
25*. 1А, 2Д, 3Г, 4В
Складність у виконанні цього завдання може становити визначення слова коло (2) як частини
мови, оскільки воно має омонімічну граматичну форму — іменник коло: коло друзів, ходити по колу,
опинитися в колі і т.п.). У словосполученні ж коло ста літ слово коло — прийменник, пор.: близько
ста літ, через сто літ, до ста літ, понад сто літ.
26*. 1Д, 2А, 3Г, 4Д
У реченні рядка Д на місці пропуску потрібна кома — вона відокремить дієприслівниковий зворот
на землю маки кинувши червоні. Двокрапку слід поставити в реченні рядка А — перед другою частиною
безсполучникового речення, яка з’ясовує зміст першої: Знаю я (про що?): моє ім’я не згасне… . Такі
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речення співвідносяться із складнопідрядними з’ясувальними й допускають підстановку сполучника
що: Знаю я (про що?), що моє ім’я не згасне… Тире потрібне між підметом і присудком на місці
опущеного дієслова-зв’язки є в реченні рядка Г: Вдихати вітер Батьківщини — найвище щастя на
землі (пор.: Вдихати … є щастям). У дужки слід узяти ім’я автора, чиї слова подано в рядку Б: (Сергій
Жадан).
У реченні рядка В на місці пропусків розділові знаки не потрібні, адже в ньому немає умов ані
для відокремлення його членів, ані для коми перед сполучником і: він з’єднує однорідні присудки: Ось
ранок синім возом їде і сонця сніп в село везе.
27*. 1Г, 2А, 3Б, 4В
Означено-особовим (1) є односкладне речення рядка Г, оскільки дієслово-присудок прославляю
вжитий у формі 1 особи й називає дію мовця. Неозначено-особовим (2) слід визнати речення рядка А,
однорідні дієслова-присудки якого мають типову для цього типу односкладних речень форму — 3
особи множини (танцюють, співають веселяться) і називають дії неозначеної (тут невизначеної)
особи. Речення рядка Б, народне прислів’я, загальнене за своїм змістом: у ньому йдеться про те, що
є справедливим для будь-кого, будь-коли й будь-де, отже, це речення узагальнено-особове (3).
Безособовим (4) є речення
Рядка В: його головний член — прислівник мило, ужитий разом із опущеним дієсловом-зв’язкою є,
яка в минулому й майбутньому часі набуває безособових форм було, буде — Мило є мені..; Мило було
мені…; Мило буде мені… . Це речення має типовий для безособових речень зміст: у ньому відображено
внутрішній стан людини, те, що вона відчуває мимохіть. Характерним для безособових речень є також
уживання іменника або займенника, що називають саму людину, не в називному, а в давальному
відмінку, тобто не в ролі підмета, а як додатка (не Я милуюся, а Мені мило).
Речення рядка Д двоскладне: світ ллється.
28*. 1А, 2В, 3Д, 4Б
У запропонованих реченнях опущені слова, різні за значенням, але певною мірою подібні за
вимовлянням, що й провокує сплутування їх у мовленні, уживання одних замість інших. Щоб не
помилятися й говорити правильно, слід розрізнювати значення цих слів. Так, у реченні 1 йдеться
про документ, яким є свідоцтво про народження; у реченні 2 — про зізнання в почутті любові, отже,
про освідчення в коханні; у реченні 3 — про документ, який посвідчує особу, тобто про посвідчення;
у реченні 4 — про слова очевидця події, свідка, тобто про його свідчення.
29*. В
Пафос тексту спрямований на доведення думки: художник випередив свій час (В): був найбідніший
за життя, а став найдорожчим сьогодні художником; його творчий шлях — це пошуки досконалого
світу в світі недосконалому, не готовому зрозуміти незвичну манеру майстра; художник був новатором
у відображенні сутності речей, адже його картини випромінюють не лише три виміри, а й інші, загадкові
й не прийнятні для людини XIX ст. виміри; сучасники художника, не володіючи необхідним рівнем
енергетичної вібрації, не були готові до сприйняття його творів, тому він не був визнаний за життя. Це
й розкриває головну ідею автора.
30*. В
Прислівник яро утворений від прикметника ярий, що в мовленні набуває значень яскравий,
сліпучий, нічим не стримуваний, невгамовний, пристрасний, палкий. Зрозуміло тому, що у вислові пише
яро підкреслено яскравість і пристрасність манери видатного художника.
31*. А
Щоб знайти правильну відповідь, треба розуміти значення слова меркантильний — «своєкорисливий,
пов’язаний з матеріальною вигодою». У кожному з рядків, окрім рядка А, є слова, які більшою або
меншою співзвучні із цим значенням: треба писати … без сподівань на земні блага… (Б); …просто
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нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах (В); забував, не встигав забрати — про створені
ним полотна (Г).
32*. Б
У тексті пояснено, чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не визнавали після
смерті: сучасники художника, не володіючи необхідним рівнем енергетичної вібрації, не були готові до
сприйняття його творів. Отже, по-справжньому оцінити полотна видатного майстра можна, зрозумівши
їх високу енергетику. Про це йдеться в рядку Б.
33*. Г
Стиль тексту — публіцистичний, оскільки йому притаманні такі ознаки: пристрасність
викладу, уживання окличних і питальних речень (…Він, як і інші великі люди, як і інші самобутні
постімпресіоністи, випередив час!, Чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не
визнавали після смерті?); використання суспільно-політичної лексики (мистецтво, живопис, всесвіт,
світ, духовне життя, життєвий шлях, митець, твори, полотна, меркантильні інтереси, великі люди,
постімпресіонізм та ін.), емоційно забарвлених слів і висловів (найбідніший, писати яро, завалювати
полотнами, бути машиною з виробництва картин, шалена енергетика, затуляти дірки, халамидники
та ін.); фразеологізмів (він справді набив руку … вправами).
Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

34. Д
Оповідь про напад хозарів із «Повісті минулих літ» є, по суті, мудрою притчею, яка застерігає
завойовників від нападу: завжди може трапитись так, що на його шаблю знайдеться двосічний меч.
Оповідаючи про наслідки хозарського нападу на деревлян закінчується настановою: «Так воно здавна
ведеться: володіючи, сам стає потім заволоданий».
35. Г
Це завдання вимагає від учня уміння встановлювати відповідність героя художнього твору
й відповідної цитати. Зробити правильний вибір можна лише за умови якісного опрацювання тексту,
в чому допоможе складання цитатної характеристики героїв твору. Шукаючи цитату, відповідну
Святославові, слід звернути увагу на варіант Г: «Ізронив золоте слово, з сльозами змішане», оскільки
саме ці слова належать Святославу, до того ж саме у «золотому слові» київського князя міститься ідея
цього твору — заклик до об’єднання руських земель і припинення міжусобних війн. Отже, знання цієї
цитати є невід’ємною частиною вимог до рівня підготовки учнів до складання ЗНО.
36. Д
Такі завдання мають на меті встановити своєрідний тестовий ланцюжок «автор — назва твору».
У цьому можуть допомогти такі елементи пошуку: або елементарні «технічні» відомості на зразок
«автор — твір»; або текстуальне знання твору; або знання жанрових особливостей твору та відповідного
автора, що мав у своєму доробку твори такого жанру. Найкращим же випадком є, коли учень може
застосувати всі наведені форми пошуку правильної відповіді. Так, цілком вистачить для цього знань,
що байку «Бджола і Шершень» написав Г. Сковорода. Як бачимо, наведене завдання — із категорії
легких. Разом із тим, варто пересвідчитися (на всяк випадок), що письменники, імена яких наведені
в інших варіантах відповідей (Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Вишенський, Павло Тичина), не
працювали в жанрі байки. Якщо б у завданні не було вказано жанру твору, учню довелось би подовжити
ланцюжок пошуку: «назва твору — жанр — автор».
37. Б
Це питання вимагає елементарних знань з історії української літератури, коли послідовно,
з розвитком мистецьких процесів, почали з’являтися твори, однією з характеристик яких є слово
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«перший»: перший твір української літератури, перший драматичний твір, перший прозовий твір,
перший роман тощо. Рекомендуємо звертати особливу увагу на такі моменти й скласти окрему таблицю
таких «перших» творів, де обов’язково зазначати їхніх авторів, бажано ще й тему, ідею, проблематику,
героїв.
38. Г
Зверніть увагу, що це завдання не передбачає знання усіх висловлювань Кобзаря щодо усіх художніх
творів усіх відомих йому авторів (що попервах може налякати учнів і не було б коректним). Наведена цитата
Т. Шевченка містить назву твору, автора якого слід встановити з переліку варіантів відповідей. Навіть
при поверховому аналізі завдання можна з’ясувати, що воно зводиться до встановлення відповідності
в логічному ланцюжку «назва твору — автор». Це буде нескладно зробити для тих, хто хоча б побіжно
ознайомився із переліком творів, наведених у програмі ЗНО, та запам’ятав імена їхніх авторів.
39. Д
Це завдання передбачає встановлення відповідності між цитатою і твором. Наведена цитата не
є нейтральною, а містить заклик (про що говорить саме завдання), і цей заклик набуває широкого
громадського звучання певного характеру: він вказує на шляхи формування громадянської культурної
думки з урахуванням і світових традицій, і національних особливостей розвитку суспільства. Така
свідома громадянська позиція є характерною для твору Т. Шевченка «І мертвим, і живим…». Проте для
тих, хто недостатньо ознайомлений із творчістю Т. Шевченка, пошук правильної відповіді може бути
ускладненим: у завданні не названо імені автора (авторів) творів, до того ж національно-патріотичні
мотиви звучать також у творах «Гайдамаки», «До Основ’яненка», «Ісаія. Глава 35». Звідси порада:
треба дуже ретельно вивчати передбачені програмою ЗНО твори, виписувати найбільш яскраві цитати,
що характеризують його героїв, відображають тему, ідею, проблематику твору.
40. Г
Пропоноване завдання вимагає від учнів більш глибоких знань з української літератури: нарис
«Подоріжжя од Полтави до Гадячого» не входить до переліку творів за програмою ЗНО, а є першим
літературним етапом створення іншого твору, у якому, проте, зберігається його основна попередня
фабула, проблематика, герой. Додатковим ускладненням є те, що у завданні не міститься ім’я автора.
Таким чином, учень має продемонструвати знання щодо історії написання одного з творів, наведених
серед варіантів відповідей.
41. В 
Це завдання передбачає знання ідейного змісту поезії Івана Франка «Гімн», розуміння образу
«вічного революцьйонера», а також знання змісту твору. «Вічний революцьйонер — дух, наука, думка,
воля…»
42. Д
Це завдання передбачає встановлення назви твору за іменами його героїв. Складність його
виконання полягає у тому, що зазначено імена не головних, а другорядних героїв, тому, опрацьовуючи
кожний літературний твір, виписуйте імена усіх героїв та їхню коротку характеристику (це допоможе
зберегти у пам’яті не лише відомості про персонажів, але й з’ясувати систему героїв цього твору,
а також виконувати порівняльну характеристику героїв у межах одного твору чи героїв різних творів).
Вказані у завданні імена мають герої поеми «Мойсей» І. Франка.
43. Б
Зазначене завдання передбачає встановлення адресата висловлювання, чому має сприяти
вказування не лише варіантів імен героїв, але й назв художніх творів. Зауважимо, що в усіх цих творах
тією чи іншою мірою присутня сюжетна лінія кохання, що не дає змоги механічно відкинути якісь
із варіантів, а передбачає більш глибокий підхід до пошуку правильної відповіді. Уважний учень
помітить, що наведена цитата має віршову форму, і тому (якщо бути обізнаним із формою написання

118

www.e-ranok.com.ua

Відповіді до тестів
твору, поданого як варіант відповіді, — прозова чи віршова) можна відкинути варіант Д, оскільки цей
твір написаний прозою. Двоїстість людської натури є характерною для двох героїв, що залишилися
у переліку варіантів, — Грицеві Бобренку (А) та Лукашеві (Б); Еней (В) та офіцер (Г) не виявляють такої
особливості. Далі в пошуку може допомогти лише ретельна робота над образами твору, їхня цитатна
характеристика, встановлення зв’язків з іншими героями твору. У цьому випадку ці слова говорить
Мавка Лукашеві.
44. Д
Це завдання передбачає встановлення відповідності «герой художнього твору — автор». Це, на
перший погляд, легке завдання ускладнене тим, що не вказано назви твору, що передбачає глибших
знань — обізнаності учня із творчим доробком письменника (у межах програми ЗНО). У цьому
випадку — Іван Дідух є центральним персонажем новели В. Стефаника «Камінний хрест».
45. Г
Мова всіх творів, винесених як варіанти відповідей у цьому завданні, багата на прислів’я, приказки,
фразеологізми, до того ж, йдеться про братів (навіть у «Чорній раді», де серед персонажів не діють
рідні брати, можна говорити про побратимів Кирила Тура і Чорногора або ж про українців — братів,
що стали різнобіч у боротьбі претендентів за гетьманську булаву). Тому «технічний» підхід у пошуках
правильної відповіді заведе у глухий кут. Проте придивіться до самої цитати: вона містить глибокий
ідейний смисл, стверджує єдність роду як основи людського життя в будь-якому суспільстві. Такий
підхід до трактування братерської згоди є характерним лише для твору «Вершники» Ю. Яновського,
а сама цитата стала втіленням основної думки твору.
46. Г
Шукаючи відповідь на питання, проаналізуйте віршовий уривок на наявність художніх засобів:
епітети — переліг сумний, вбогий, квітки барвисті; оксиморон — «сіять квітки на морозі»; анафора —
буду сіять, буду лить; алегорія «сумний переліг» — українська культура, література, «барвисті квітки» —
твори поетеси. Висновок: у цьому уривку немає гіперболи.
47. Д
У цьому завданні його формулювання мало чим зможе допомогти учневі, який не знайомий із
творами, що подані у варіантах відповідей, знайти правильну відповідь. Разом із тим, зауважте, що
«Мисливські усмішки» Остапа Вишні (Д) — являють собою цикл художніх творів, контекстуальне
вивчення яких не передбачено програмою ЗНО, проте учні мають орієнтуватися у певному колі питань,
пов’язаних із цими творами: автор, тематичні аспекти, ідейна спрямованість, художні засоби (якщо
будуть подані уривки тексту для аналізу) тощо. Тому не зайвим буде ще раз нагадати: готуючись до
складання ЗНО, слід уважно читати й опрацьовувати всі внесені до програми твори. Подана цитата
чудово відповідає жартівливому й водночас гуманному характеру саме «Мисливських усмішок» Остапа
Вишні.
48. Б
49. Д
Відповідь на це питання вимагає від учня знань про історичну добу, зображену в кожному з творів,
поданих як варіанти відповідей, отже, орієнтуватися у змісті цих творів. На тлі Другої світової війни
розгортаються події твору «Україна в огні» О. Довженка.
50. Д
Мотив внутрішньої роздвоєності центрального персонажа присутній в усіх творах, поданих як
варіанти відповідей (за винятком «Марусі», і тому цей варіант можна відкинути). Проте слід бути
уважним, оскільки у формулюванні завдання кожне слово має велике значення. Так, тут ми повинні
особливу увагу звернути на слова «трагічну роздвоєність». І якщо ця риса характеру Гриця Бобренка
(«Маруся Чурай» Ліни Костенко) та Лукаша «Лісова пісня» Лесі Українки спричинила власну трагедію
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життя цих героїв, то для главковерха чорного трибуналу «(Я (Романтика)» така роздвоєність призвела
до внутрішньої деградації особистості й повної саморуйнації в ім’я класових інтересів.
51. Г
Шукаючи відповідь на це питання, недостатньо встановити твір, у якому зображені події, що
відбувалися в часи, що хронологічно збігаються із часом життя Сталіна, — слід пошукати такий твір,
де найбільш виразно виявляється злочинна політика держави, якою керувала ця людина, стосовно долі
головних героїв твору. Таким чином, правильною буде відповідь Г, оскільки саме твір І. Багряного
«Тигролови» відображає долю Григорія Многогрішного, що постраждав за самовіддану любов до
України під час культу особи Сталіна та політичних репресій.
52. Б
53. Б
54. 1Д, 2Г, 3А, 4Б
Це завдання передбачає перевірку елементарних знань у системі «автор — назва художнього
твору».
55. 1Г, 2А, 3Б, 4В 
Виконання цього завдання передбачає обізнаність учня із героями художніх творів, внесених до
програми ЗНО.
56. 1Д, 2Г, 3А, 4В 
Визначення жанру художнього твору є одним із основних навиків аналізу художнього твору
і передбачає ґрунтовну попередню підготовку до ЗНО: читання учнем твору, оволодіння відповідними
літературознавчими поняттями, уміння практично застосовувати набуті знання, уміння, навички.
57. 1Б, 2Г, 3Д, 4В 
Псевдонім — вигадане ім’я, використовуване письменником для приховування справжнього імені
з певних причин, мали багато діячів письменства.

58*.

Частина 3
Власне висловлення
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

59. Г
У наведеному уривку з поезії Івана Франка «Гімн» використано анафору, художній засіб поетичного
синтаксису. Анафора — повторення на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи
співзвучних слів, синтаксичних конструкцій: Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська
муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло… Асонанс — повторення однакових голосних
звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність. Епіфора —
стилістична фігура, протилежна анафорі: повторення однакових виразів, слів, або звукових сполучень у
кінці віршових рядків чи строф, а також прозових уривків з метою посилення виразності поетичної мови,
підкреслення чогось. Тавтологія — повторення одного й того ж слова, однокореневих чи близьких за
значенням, щоб із більшою силою виразити щось важливе у висловленій думці.
60. А
Поезія належить до громадянської лірики, оскільки в ній порушуються проблеми суспільнополітичного життя, оспівуються відомі історичні особи. Філософська ж лірика — це поезія,
спрямована на філософське осмислення світу, людини, є виявом філософських поглядів ліричного
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героя. Патріотична оспівує любов до Батьківщини. Пейзажна лірика передає роздуми й почуття
ліричного героя, викликані картинами та явищами природи.
61. Б
Віршовий розмір — одне з ключових понять теорії літератури, зокрема віршування. Виконуючи
таке завдання, згадайте порядок визначення віршового розміру. Поданий уривок написаний хореєм.
Хорей — в силабо-тонічній системі — двоскладова стопа, в якій ритмічний акцент припадає на перший
склад, як правило, непарний (—U).
62. Г
А — провідний мотив «Заповіту» Шевченка. Б — йдеться про вірш Василя Стуса «Як добре те, що
смерті не боюсь я», В — Л. Українка. «Contra spem spero!». Г — у вірші йдеться про боротьбу народу
за світле майбутнє, несхитну віру в перемогу. Отже, це правильна відповідь.
63. 1А, 2Б, 3В, 4Г
Це завдання стосується знань з історії розвитку літературного процесу.
Класицизм (XVIIІ — початок XIX). Основна риса — у творах обов’язково присутня моральна
напутливість, прагнення виховати людину. В Україні поширення набули тільки «низькі» класицистичні
жанри — травестійна поема, комедія, байка (І. Котляревський. «Енеїда»). Сентименталізм —
літературний напрям другої половини XVIII — початку XIX століття, що характеризується прагненням
відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття до героїв (І. Котляревський. «Наталка
Полтавка», Квітка-Основ’яненко. «Маруся»). Романтизм — (кінець XVIII — початок XIX століття).
У творах романтиків центральним є конфлікт між вищим ідеалом і дійсністю. (Марко Вовчок. «Максим
Гримач»). Реалізм — (друга половина ХІХ ) літературний напрям, який характеризується правдивим
і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. (Карпенко-Карий. «Мартин
Боруля»).
64. 1Б, 2В, 3Г, 4А
Це питання передбачає перевірку знань особливостей історичної доби та місце митця в тогочасному
літературному процесі.
Григорій Савич Сковорода — видатний письменник і філософ-гуманіст, демократ, просвітитель,
педагог, «український Сократ», «український Горацій», український Езоп» — змінив основи багатьох
наук в Україні.
Так, навчаючись у Києво-Могилянській академії (1738—1741, 1744—1750), Сковорода здобуває
ґрунтовні знання з грецької, латинської, польської, староєврейської мов. 1753 року, вчителюючи
в Переяславській духовній семінарії, розробив курс поетики. 1755—1758 рр. — стає домашнім
учителем у місцевого поміщика в Ковраях. У цей період пише перші поезії та байки. 1759—1768 рр. —
у Харківському колегіумі викладає синтаксис, грецьку мову та етику. Продовжує писати вірші
й байки. Пізніше укладає збірки «Сад божественних пісень» та «Байки харківські», пише філософські
трактати.
65.  1Б, 2В, 3Г, 4А
66. 1Б, 2А, 3Г, 4В
Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
67. Музика в стилі «важкий метал», викликає збудження центру голоду в мозку. Це може спричиняти
надмірну вагу фанатів цієї музики. Внаслідок надмірних шумів людина відчуває звукове сп’яніння,
яке багато чим нагадує алкогольне — порушується координація рухів і реальне сприйняття дійсності,
можливі прояви агресії або надмірні веселощі.
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68. Цей прийом — гіпербола, тобто перебільшення. Він допомагає читачеві якнайкраще уявити
описувану ситуацію й зрозуміти думку автора.
69. Значення цих слів, на відміну від значення слів шумове, звукове, не пряме, а переносне. Це
метафора, оскільки воно виникає в результаті авторського переносу ознаки звичайних явищ на описувані
ним.
70. Слабкі побутові шуми, говорить автор, є менш відомим видом звукового забруднення середовища,
який «підкрадається потихеньку й непомітно». Адже вони хоч і слабкі, але шкоду чинять чи не більшу,
ніж сильні. Коли людина знаходиться під впливом побутових шумів, у її організмі виробляється
адреналін. Як правило, він залишається невикористаним, продукти його розпаду отруюють організм,
це призводить до нервового напруження, збудження, безпричинних нападів люті, конфліктів психічних
розладів і навіть самогубств.
71. Це сигнал читачеві сприймати вислів із відкритим забралом не в прямому його значенні,
а у складі фразеологізму — іти в наступ відкрито.
72. Ні, вплив слабкого шуму на чоловіків і жінок не завжди був однаковим. Більшої шкоди він
завдавав чоловікам. Ще два десятиліття тому жінки легше переносили таке шумове забруднення або
взагалі не помічали його. Сьогодні ж вони все частіше ведуть чоловічий спосіб життя. Унаслідок цього
жінки все більше підпадають під уражаючу дію слабких побутових шумів.
73. На мою думку, заголовок відображає тему тексту, бо в тексті йдеться саме про небезпечний
вплив малого шуму на фізичне й психічне здоров’я людини.
74. На жаль, проживання в багатоквартирних будинках з поганою звукоізоляцією призводить
до нервового напруження й агресії. Якщо ці процеси перестають бути контрольованими, то краще
переселитися жити в село, вирощувати городину, курей. Але не завжди є така можливість. Міським
жителям дуже допоможе заняття йогою, прогулянки на свіжому повітрі, використання спеціальних
звукоізолюючих навушників.

Тест № 4
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
Частина 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
1*. Б
Прим’ятий, притулити, привабливий.
В інших рядках є слова з префіксами пре- або пере-: преподобний (А), презавзятий (В), переми
вати (Г).
2*. В 
Вигулькнути, монпасьє, затьмарити, держальце.
У решті рядків є слова, у яких на місці пропусків м’який знак не потрібен: прип’ятський (А),
ласунчик (Б), волинський (Г).
3*. Б
Білий, світлий, яскравий, чіткий. Щоб переконатися в правильності такої відповіді, слід спробувати
утворити від прикметників форми вищого й найвищого ступенів. Це можливо з усіма словами рядка Б:
біліший, найбіліший; світліший, найсвітліший; яскравіший, найяскравіший; чіткіший, найчіткіший.
В інших рядках є прикметники, які такі граматичні форми не утворюють: солонуватий (А), білявий
(В), премилий (Г). Річ у тім, що ці прикметники містять суфікси або префікси, які вказують на певну
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міру ознаки предмета без порівняння її з такою ж ознакою іншого предмета: солонуватий, білявий,
премилий, височенький.
4*. Г
В інших висловах наявне дублювання значення. Їхні правильні варіанти такі: голова присутній (А),
завершитись (Б), сьогодні (В).
5*. Б
Навмисний, кістлявий, очисний, діяльнісний.Інші рядки містять слова з помилками. Вони мають
писатися так: дилетантський (А), форпостний (В), зап’ястний (Г).
6*.  Г
Інші вислови слід виправити так: ставлення до бабусі (А), надзвичайно приємний (Б), висловився
стосовно події (В).
7*. В 
Змісту речення відповідає слово пропорцій, адже слово пропорція означає співвідношення
частин цілого між собою, один із основних принципів композиції. Значення цього слова відповідає
значенню інших слів речення, що так чи інакше стосується принципів композиції: симетрія (дзеркальне
розміщення в просторі двох половин цілого), асиметрія (порушення цього принципу), збалансованість
(урівноважене співвідношення елементів будь-якого явища). Значення інших слів не співвідносні
з поняттям принципу композиції, отже не відповідають змісту четвертого речення.
8*. Г
Йдеться про шосте речення: Але що раніше осягнеш, що сам мусиш будувати себе і світ довкола
водночас, що раніше осмислиш, що помилки вчинені тобою саме тому, що ти не вчув, не прийшов,
не побачив, тим раніше зможеш будувати. Це складне речення з однорідною супідрядністю (два
підрядних однаково залежать від одного головного: що раніше осягнеш… , що раніше осмислиш…,
тим раніше зможеш будувати) і неоднорідною підрядністю (два з’ясувальні речення пояснюють різні
опорні слова: осягнеш, що… і осмислиш, що…), а також із послідовною підрядністю: …осмислиш, що
помилки вчинені тобою саме тому, що ти не вчув … . Решта речень мають інші граматичні ознаки.
_ . вимірів
_ . _ . симетрії або ж осмисле(нн,н)ої
Так, друге речення: Справді, творення краси неможливе без
_ . _ . _ без
_ . збалансова(нн,н)ості
_ . _ . _ . _ . _ . _ найдрібніших часток, без
_ . відчуття
_ . _ . _ пропорцій (рядок А) — просте
асиметрії,
речення, ускладнене однорідними обставинами умови. Третє речення: Однак найвищим є, певно, те,
що можна назвати Геометрією Духу, наукою витворення з малих часток великого храму всередині себе
(рядок Б) — складнопідрядне речення (з одним підрядним). П’яте речення: Геометрія духу — найважча
з наук, вибудування храму в собі поглинає час і відстань, що неможливе без помилок і вага(н,нн)ь, без
зупинок і відходів (рядок В) — складне речення з безсполучниковим зв’язком (між 1 і 2 частинами)
і підрядним зв’язком (між 2 і 3 частинами).
9*. Б
Це вставне слово справді, яке вказує на впевненість у повідомлюваному й відокремлюється від
решти слів цього речення комою: Справді, творення краси неможливе без вимірів симетрії або ж
осмисле(нн, н)ої асиметрії, без збалансова(нн,н)ості найдрібніших часток, без відчуття пропорцій.
Вставне слово, яке слід відокремити комами, містить також 3-тє речення (рядок В): Однак найвищим
є, певно, те, що можна назвати Геометрією Духу, наукою витворення з малих часток великого
храму всередині себе. Але значення слова певно не відповідає умові завдання, адже воно має значення
припущення, отже — вказує на невпевненість мовця в повідомлюваному.
10*. А
Авторській манері притаманна пристрасність — одна з важливих ознак публіцистичного стилю,
до якого належить аналізований текст. У ньому можна знайти й мовні засоби створення такої манери:
вставні слова (справді, певно); модальні, підсилювальні, частки (саме, ще); нанизування однорідних
членів (стилістичний прийом градації): …Храм духу будується з душевних порухів, із щоде(нн, н)их
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наших дій, помислів і почуттів. … Помилки вчинені тобою саме тому, що ти не вчув, не прийшов, не
побачив….; повтори: Храм людської особистості, високий храм духу… Що неможливе без помилок
і вага(н,нн)ь, без зупинок і відходів. Але що раніше осягнеш, що сам мусиш будувати себе і світ
довкола водночас, що раніше осмислиш, що… …Саме тому, що ти не вчув, не прийшов, не побачив…;
окличні речення: Час не жде — збудуй собі храм! і т. ін.
11*. А
Немає (чого?) відповіді, дієслівне словосполучення, керування.
Немовбито зачарований (Б) — порівнювальна частка немовбито (мов, немов, мовби) при
дієприкметнику зачарований; неподалік школи (В) — родовий відмінок іменника школа з прийменником
неподалік; найбільш вірогідний (Г) — складна форма найвищого ступеня якісного прикметника
вірогідний; викладач певен — граматична основа речення.
12*. А 
На початку речення перед словом, що починається на приголосний, слід уживати прийменник у:
У працях… .
На місці інших цифр слід ужити прийменник в: після голосного перед приголосним (2) звуки
в мовленнєвому…, (3) саме в цьому…; також після приголосного перед голосним: (4) роль в активізації,
(5) також в об’єднанні.
13*. А 
Букву е слід писати в усіх словах рядка А: (1)анемічним, (4)нетерпеливому, (7)велетеньважковаговик, (8)ветеран, (14)багажем, (15)пропелери.
Інші рядки містять слова з буквою и: галявині (Б, 2); здригається (В, 3); причетний (Г, 9);
навколишнього (Д, 12).
14*. В
Правильна форма: з’їси.
15*. Д
Викладач історії досить часто відвідує книгарню, хоча вона й знаходиться в райцентрі. На те, що
це речення складнопідрядне допустове, вказує питання, на яке відповідає підрядна частина (попри що?,
незважаючи на що?), а також сполучник зі значенням допусту в підрядній частині: хоча.
У решті варіантів утворяться: (А) складносурядне речення (Викладач історії досить часто відвідує
книгарню, і учні залюбки їздять із ним до райцентру); (Б) просте речення, ускладнене допустовим
зворотом — відокремленою обставиною допусту (Викладач історії досить часто відвідує книгарню,
_ . _ . _і райцентром);
_незважаючи
. _ .селищем
. _ . _ . _ (В) просте речення, ускладнене дієприслівниковим
. _ . _ . _ на
. _відстань
. _ . _ між
зворотом — відокремленою обставиною допусту (Викладач історії досить часто відвідує книгарню,
_ . _ . _ . _ (Г) просте речення з обставиною допусту попри відстань
_ . _ . _відстань
_ . _селищем
долаючи
. _ . _ і.райцентром);
. _ . _ . між
_ . _ .відстань
_ . _ . між селищем і райцентром).
(Викладач історії досить часто відвідує книгарню попри
16*. Б
З[йеи]днати, во[йу]вати, за[йа]лозити.
_ . _звук:
. _ .рече[н´:é]вий (А), насі[н´:а] (В),
В інших рядках є слова, у яких букви я, ю, є позначають один
[б’у]летень (Г), [м’у?]зикл (Д).
17*. А
Речення цього рядка містить обставину місця _
десь
. _недалеко,
. _ . _ . яка стосується як першої, так і другої
його частини:_десь
. _недалеко
. _ . _ . ударив грім і _десь
. _недалеко
. _ . _ . луна гуділа, котилася… . Саме тому кома перед
сполучником і, який з’єднує ці частини, не потрібна: _
Десь
. _ недалеко
. _ . _ . ударив грім і луна гуділа, котилася
горами глухо, грізно, довго.
Інші речення містять помилки. У реченні рядка Б відсутня кома перед вставним словом здавалося,
яке з обох боків відокремлюється комами від інших слів речення: Далекі дзвони гуділи в ясному повітрі
тихо й мелодійно, і, здавалося, то дзвенить золото сонця. У реченні ж рядка В, яке є складносурядним,
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кома перед сполучником і потрібна: Від нас до лісу недалеко, і я забігаю туди часто й тайком. Слід
відокремити з обох боків обставину місця на вершку гори: вона уточнює значення обставини місця,
вираженої прислівником там: Коли я он там, на вершку гори, або в глибині лісу спинюся нерухомо, то
мені здається, що не маю додому вертати (речення рядка Г). У реченні рядка Д зайвою є кома після
сполучника і, який з’єднує однорідні присудки (лунає і дзвенить), другий із яких ускладнений часткою
ніби: Там я співаю з полохливими пташками навперейми, любуючись власним голосом, як він далеко
лісом лунає і ніби дзвенить.
18*. Г
Виділене в реченні цього рядка слово слід писати разом: На своєму полі команда зіграла внічию.
В інших рядках виділені слова пишуться окремо:: кінець кінцем (А); до речі (Б); у стократ (В);
в основному (Д).
19*. Д
Рознести по установах.
Словосполучення решти рядків слід виправити так: на вимогу населення (А), з тієї причини (Б),
цілим днями (В), відпустка через родинні обставини (Г).
20*. В
Вели[ґ]день, [ґ]удзик, я[ґ]же, [ґ]анок.
У словах інших рядків підкреслені букви позначають різні звуки. Рядок А: ай[з]берг, тоді як у решті
слів підкреслені букви позначають звук [с]. Рядок Б: ві[ч:]изна, о[д]же, хоча в інших словах маємо звук
[т]. Рядок Г: пора[з]ка, тоді як в інших словах цей звук м’який. Рядок Д: [ж:]овкнути, кни[з’]ці, їж[дж]
у і калю[ж]а.
21*. Д
Розділові знаки в наведеному реченні слід розставити так:
Рівні поля нагадували б степ, якби не те, що місцями вони западають, мов знеохочені своїм
положенням, творячи плиткі невеликі котли, і якби не той великий, безкраїй ліс, що тягнеться по
західній стороні села і творить зелений мур поперек широкої площини, щоб обмежити її розмах.
Кома на місці цифри (1) відокремлює порівняльний зворот мов знеохочені своїм положенням на його
початку; коми на місці цифр (2) і (4) відокремлюють дієприслівниковий зворот — поширену обставину
творячи плиткі невеликі котли; кома на місці цифри (5) стоїть між однорідними означеннями великий,
безкраїй.
Разом із тим, не потрібно ставити коми на місці цифри (3), оскільки означення плиткі невеликі —
неоднорідні, а також на місці цифри (6), тому що сполучник і з’єднує однорідні присудки: ліс тягнеться
і творить.
22*. Б
Із буквою и на місці пропуску пишуться всі слова цього рядка: депозит, франшиза, пріоритет.
В інших рядках трапляються слова з буквою і на місці пропуску: фінансист (А); Ріо-де-Жанейро
(В); Пігмаліон (Г); ентузіазм (Д). Решта слів у цих рядках пишуться з літеро и: дизель, тиранія (А);
силует, риф (В); дисковод, антибіотик (Г); лимон, цистит (Д).
23*. В
Правильно сполучено слова в уривку: «можливо, зустрінемося наступного разу». В інших висловах
слід ужити такі слова: (А) в експедиції натрапили на таке; (Б) привернули увагу слухачів до такого;
(Г) у конкурсі візьмуть участь такі співаки; (Д) пропонуємо зробити таке.
24*. 1А, 2Г, 3Д, 4Б
Неозначена форма дієслова є підметом у реченні рядка А: Найвище уміння — почати спочатку
життя, розуміння, дорогу, себе (почати є умінням); додатком — у реченні рядка Г: Прошу Вас (про

125

www.e-ranok.com.ua

Відповіді до тестів
що?) як слід зрозуміти мої слова (пор.: я прошу про що?, щоб ви як слід зрозуміли); означенням —
у реченні рядка Д: Толя знайшов спосіб (який?) приборкати норовливість Тихоні; обставиною мети —
в реченні рядка Б: Інші хай ідуть в чужі краї (із якою метою?) здобувати собі долю… .
У реченні Ірця починає плигати, відтворюючи рухи людей кам’яного віку (рядок В) неозначена
форма дієслова є основною частиною складеного присудка: Ірця починає плигати.
25*. 1В, 2Б, 3Г, 4Д
26*. 1Д, 2Г, 3А, 4Б
Донеччанин, лучанин, білоцерківець, киянин.
27*. 1Б, 2Г, 3А, 4В
Речення рядка Д — двоскладне: Спустіло тихе поле.
28*. 1В, 2Б, 3Г, 4Д
29*. В
30*. Г  
31*. В  
32*. А  
33*. А
Частина 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

34. Г
Для відповіді на це завдання слід згадати основні особливості фольклору, де, поряд з ознаками,
притаманними фольклору, зазначено, що фольклор — явище колективне, а отже, твори усної народної
творчості не можуть відображати суто авторського сприйняття подій, як, наприклад, в авторських
творах, а лише думки, мрії, погляди, прагнення, характерні для ментальності, історичного і культурного
розвитку певного народу.
35. Б
Цей уривок є прикладом майстерного використання порівняння для творення образу князя Ігоря.
Зауважте, що порівняння може утворюватися не лише за допомогою порівняльних конструкцій
(порівняльних зворотів, підрядних порівняльних частин у межах складного сполучникового
складнопідрядного речення, а й формою орудного відмінка, як у цьому уривку).
36. Г
Це завдання передбачає знання героїв та змісту художніх творів (хоча б у загальних рисах).
Аналізуючи наведені варіанти відповідей, Ви одразу відкинете варіанти В, Г, оскільки серед героїв
цих творів взагалі відсутній юнак з наведеними характеристиками. Варіант Б неприйнятний, оскільки
у творі «Камінний хрест» В. Стефаника хоч і йдеться про зубожіння простих селян, але розповідається
про трагедію сім’ї (а не юнака!), що змушена емігрувати в пошуках кращої долі. Небезпечним для Вас
може стати варіант А, бо героєм твору Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» є бідний юнак Чіпка Варениченко. Проте Чіпка, борючись за правду, сходить на слизьку дорогу
і стає злодієм, грабіжником і вбивцею, але аж ніяк не месником. А ось Ярема, герой поеми Т. Шевченка
«Гайдамаки», бідний сирота-попихач, у гайдамацькому війську здобуває собі людську гідність,
помщається за кривди, нанесені конфедератами йому і його коханій, а якщо брати ширше — то й усій
Україні. Зверніть увагу: хоч завдання містить цитату, що характеризує героя, це не означає, що від Вас
вимагають дослівного знання тексту. Уміння сприймати й аналізувати інформацію, зіставляти факти й
характеристики, робити правильні висновки — ось універсальні навички, які необхідно виробити для
успішного складання ЗНО.
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Порада: Працюючи над образами художнього твору, складайте план характеристики його героїв,
виписуйте цитати, що влучно їх характеризують — і Ви ніколи не переплутаєте героїв різних творів,
навіть якщо вони матимуть якісь спільні риси.
37. В 
38. Г
39. В
Це завдання стосується знань з історії літературного процесу і розуміння ролі того чи іншого
письменника у ньому. Читаючи завдання, обов’язково фіксуйте, про ЩО саме Вас запитують, інакше
Ви можете хибно зрозуміти питання, що призведе, відповідно, до хибної відповіді. У цьому завданні
особливу увагу слід звернути увагу на слова автором першого прозового твору, написаного живою
українською мовою. Шукаючи відповідь серед представлених варіантів прізвищ, ми з’ясовуємо, що це
не Г. Сковорода (А), оскільки його твори написані книжною, а не живою українською мовою (згадайте
вірш «Всякому городу — нрав і права»); це не І. Котляревський (Б), оскільки він не писав прозових
творів; це не Марко Вовчок (Д), оскільки, хоч вона і писала прозою, є чимало авторів, які писали
прозові твори до неї (хоча б Т. Шевченко, П. Куліш). Особливу небезпеку становить варіант Г, оскільки
Т. Шевченко — визнаний письменник, який також писав прозу. Учень може помилково, «за традицією
вшанування», приписати Т. Шевченку авторство першого прозового твору. Правильна відповідь на це
завдання — В, бо саме Г. Квітка-Основ’яненко є автором першого прозового твору, написаного живою
українською мовою, яким є повість «Маруся».
Порада: Повторіть відомості про періодизацію розвитку української літератури, визначних
представників кожного періоду, встановіть відповідність між першими творами, що представляють той
чи інший жанр художнього твору, його назвою та автором.
40. В
У цьому уривку, що містить філософські роздуми про волю, немає імен літературних героїв, що
вказували б на художній твір. Проте у ньому є назва жителів села, де відбуваються події, — піщани.
Історія села Піски відображена у творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана
Білика.
41. В
42. Б
43. Г
44. Д  
45. Д   
Зазвичай для завдань такого типу беруть невеликі тексти, щоб учень, маючи відповідну підготовку,
але обмежений часом, все ж міг швидко визначити відповідні структури тексту. Передусім повторіть
відомості про художні засоби і спробуйте знайти відповідні приклади у тексті. Опрацьовуючи це
завдання, Ви помітите, що варіант А містить протиставлення (…вони хвилювали пахучою зеленню,
дихали свіжим, повним життям. А круг них сіро, мертво, понуро!), але в тексті немає уособлення.
Варіант Б має порівняння (Мов широкі озера між скалистими сірими берегами, вони хвилювали
пахучою зеленню, дихали свіжим, повним життям), але текст не алегоричний. Варіант В має, як уже
зазначалося, протиставлення, проте у тексті немає гіперболи. Варіант Г не має алегорії, хоча епітети
у тексті є (наприклад, зілля стобарвне, життя свіже, повне). Варіант Д передбачає наявність у тексті
епітетів (деякі з них ми уже визначили) та метафори (луги пишалися, хвилювали, дихали).
Порада: Виконання подібних завдань вимагає систематичного тренування навичок визначення
художніх засобів у будь-яких текстах, навіть таких, що не передбачені програмою української мови
і літератури чи програмою ЗНО.
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46. В
Усі твори, що є варіантами відповіді, є драматичними, тому слід звернути увагу на другу частину
терміна і згадати визначення поняття «феєрія» — це театральна або циркова вистава з фантастичноказковим сюжетом, сценічними ефектами і трюками. Проаналізувавши кожний твір на наявність
казкових, фантастичних елементів, Ви відразу (за умови, що твір був прочитаний) визначите, що
правильна відповідь — В, оскільки, разом із людьми, у «Лісовій пісні» Лесі Українки діють різні
фантастичні істоти: Лісовик, Водяник, Мавка та ін.
Порада: Літературознавчі поняття дуже часто мають назви, іншомовні за походженням: феєрія,
інверсія, дактиль тощо. Необхідно засвоїти ці назви і правильно співвідносити їх із поняттями, які вони
означають, інакше найпростіше завдання стане для Вас незбагне́нним.
47. В
48. Г
49. Г
50. А 
51. А
52. Д
53. А
54. 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Г
Завдання передбачає за короткою характеристикою, що містить суттєві ознаки героя, пізнати його.
Запорукою якісного виконання подібних завдань є обов’язкове прочитання творів, з’ясування основних
особливостей характеру (життєвого шляху, портрета тощо) його героїв.
55. 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-А
Мова героя є потужним образотворчим засобом, тому подібні завдання мають на меті перевірити
і знання героїв твору, і лексичні особливості мови героя. Готуючись до ЗНО, варто фіксувати (виписувати)
найяскравіші цитатні характеристики літературного героя.
56. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д
57. 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б

58*.  

Частина 3
Власне висловлення

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

59. В
60. Б
Ліричність поезії О. Олеся «Чари ночі» посилюється влучними метафорами («тут ллються пахощі
густі, там гнуться верби п’яні», «відбились зорі у воді, летять до хмар тумани», «…уся земля тремтить
в палких обіймах ночі»), що відображають красу весняної природи, та все ж провідним мотивом
романсу є утвердження краси життя, краса кохання — над усе, заклик не забувати, що життя — мить,
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яка так швидко спливає, і тому слід цінувати кожну хвилину. Отже, основна увага сконцентрована на
почуттях ліричного героя, тому це яскравий приклад інтимної, а не пейзажної лірики.
61. А
Це завдання спрямоване на перевірку вміння визначати віршовий розмір, що має чіткий порядок:
поділ слів на склади — позначення наголосу в словах — визначення наголошених і ненаголошених
складів за допомогою відповідних позначок — виділення повторюваних елементів (стоп) — аналіз їх
структури і (як висновки) — встановлення відповідного віршового розміру. Для аналізу можна взяти
й будь-який рядок вірша:
Як/ і′/скра/ ще′/ в то/бі′/ го/ри′ть
Як бачимо, повторюються ненаголошений і наголошений склад, тобто ми маємо двоскладову стопу
з наголосом на другому складі. Отже, віршовий розмір цього уривка — ямб (правильна відповідь А).
62. Г
Це завдання вимагає ґрунтовних знань у межах шкільної програми про художні прийоми твору.
У наведеному прикладі немає порушення прямого порядку слів — інверсії (А), повторення тотожних за
змістом чи однокореневих слів — тавтології (Б), повторів (В). Тут проступає традиційний для О. Олеся
прийом контрасту (Д), який особливо підсилює, загострює спалах радості, кохання.
63. 1Г, 2А, 3Б, 4В
Завдання такого типу вимагають від абітурієнта текстуального знання ліричних творів, вивчення
яких напам’ять передбачено шкільною програмою і які внесені до програми ЗНО.
64. 1Г, 2В, 3А, 4Б
Це завдання вимагає від учнів знань про обсяги епічних жанрів. Так, оповідання належить до малих
епічних жанрів (Г). Повість — це середній за розміром твір (В). Щодо роману (А) та епопеї, то це великі
епічні жанри, із яких епопея (Б) більша за обсягом.
65. 1А, 2В, 3Б, 4Г
66. 1Б, 2В, 3Г, 4А
Для виконання цього завдання учням потрібно знати час написання і вміти визначати місце
й роль твору того чи іншого автора в літературному процесі доби. Так, п’єса «Наталка Полтавка»
І. Котляревського — 1819 р., трагікомедія І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» — 1886 р., повість
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» — 1911 р., а роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» —
1979 р.
Частина 5
УКРАЇНСЬКА МОВА
Читання й аналіз тексту
67. Феноменальне зростання Токіо спричинене одним-єдиним чинником: міграцією із сільської
місцевості до міста, оскільки Японія, на відміну від більшості постіндустріальних країн, не пережила
за цей час відчутної зовнішньої імміграції.
68. Переступити поріг чогось — означає вступити в новий період життя, розвитку, перейти до нової
якості чогось. Говорячи, що людство «перетнуло вельми знаковий у своїй історії поріг», автор має на
увазі те, що сьогодні більшість землян стала жити в містах, тоді як 1900 р., на світанку попереднього
століття, переважна більшість людей мешкала у сільській місцевості. До цього призвів рух населення
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із села до міста, що є одним із факторів глобалізації. Імовірно, автор хоче застерегти нас від помилок,
пов’язаних із цим.
69. Автор аргументує свою думку тим, що впровадження сучасних стандартів життя означає
стирання різниці в споживанні ресурсів між сільськими та міськими мешканцями. Отже, ніякої економії
земних ресурсів це не дасть.
70. На противагу попередній тенденції, де відокремлені житлові, комерційні та промислові зони
були нормою, сьогоднішня тенденція будівництва великих міст, яка, на мій погляд, є більш логічною,
спирається на два основних принципи: повторне використання усього, що лише можна використати
вдруге, і обмеження автотранспорту до мінімуму. За цих умов велика увага приділяється розвитку
громадського транспорту та переплануванню самих міст, аби інтегрувати місце проживання та праці
більшості мешканців в одному районі.
71. На мою думку, заголовок тексту відображає тему тексту, бо в статті йдеться саме про суперечливі
моменти існування еко-міст.
72. У заголовку до тексту автор уживає тавтологію, звертаючи увагу читача на помилкові теорії
побудови міст майбутнього, захоплення якими може поставити під загрозу саму ідею повноцінного
існування мегаполісів. Разом із тим, він спонукає людство до винаходу революційно нових видів енергії
та інших життєвих ресурсів.
73. Основна ідея тексту висловлена в останньому абзаці. Автор хоче сказати, що не потрібно
зупинятися на досягнутому, а, враховуючи помилки і недоліки, іти вперед, освоювати революційно
нові види енергії та інші ресурси. Як сказано в тексті: «…хто стукає, тому відчиняють. Хто шукає, той
завжди щось знайде».
74. Так, існує. На жаль, сучасне суспільство в гонитві за комфортом і зручностями надмірно
використовує ресурси Землі, що може призвести до невідворотних наслідків — екологічних та
соціальних катастроф.

Тест № 5
Базовий рівень
Частина 1
Українська мова
1*. Г
НЕ — префікс, а отже, пишеться зі словом разом у реченні В чистій душі немає образи. Це
односкладне безособове речення з дієслівною формою немає в значенні заперечення буття, наявності
чогось (предмета, явища, певного стану і т. ін.). Іменник, що називає реалію дійсності, буття або
наявність якої заперечується, набуває при дієслові немає форми родового відмінка. У нашому прикладі
заперечується певний душевний стан людини, а саме образа: немає (чого?) образи (Р. в.).
У решті речень ужито частку не з дієсловами, що й пояснює їх окреме написання. Труднощі можуть
виникнути зі словом здужає, оскільки в мові є дієслово нездужати (хворіти), яке з не пишеться разом.
Щоб не помилитися, треба зважити на значення дієслова здужати в реченні. Так, у реченні Один не
здужає лихо дієслово здужати означає подолати.
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2*. В
У цьому рядку маємо: ательє, різьбяр (пор.: різьба, де наступний приголосний твердий), польський
(пор.: Польща). В інших рядках є слова, які пишуться без м’якого знака. Так, рядок А містить слова
Наталчин (пор.: Наталка, тобто -лч-, що походить із -лк-) і миш’як, рядок Б — слова рибалчин (пор.:
рибалка, тобто -лч-, що походить із -лк-) і курйозний, рядок Г — слово іспанський (після н перед
суфіксом -ськ м’який знак не ставиться), рядок Д — слова корінчик (після н перед ч м’який знак не
ставиться, окрім бриньчати, доньчин, няньчин, няньчити), гіркий.
3*. В
Граматично правильно побудовано одне речення — Місце змагань визначається залежно від погодних умов. В інших реченнях є помилки в уживанні прийменників. Правильні прийменниково-відмінкові
форми такі:: згідно з наказом (А); відповідно до напряму (Б), відповідно до угоди або згідно з угодою (Г),
завдяки знанням (Д).
4*. Б
Із префіксом с- пишуться слова скріпити, сформувати, схилити, адже цей префікс маємо
в українських словах перед коренями, що починаються літерами к, п, т, ф, х. В інших рядках є слова
з префіксом з-: зчавити, збентежити, зцементувати.
5*. А
Правильно утвореним є ім’я по батькові Анатолійович. Інші ім’я по батькові мали б писалися так:
Васильович, Гордіївна, Кузьмівна, Юрійович, тобто із суфіксами -ович, -івн(а), -ївн(а), що додаються
до основи імені.
6*. А
Твердий кінцевий приголосний основи, позначений буквою н, який передбачає після себе закінчення
-ий, містить лише прикметник у словосполученні природний перебіг подій. Вимову і написання інших
прикметників варто запам’ятати: житній, дорожній, самобутній. Стосовно прикметника дружній слід
знати, що такі його вимова і написання відповідають значенню приязний: дружній погляд, дружній
учинок. Якщо ж ідеться про згуртованість, одностайність, слід уживати прикметник дружний:
дружний колектив, дружний спів.
7*. В
У переносному значенні вжито дієслово в словосполученні розлітаються новини, а саме в значенні
розповсюджуються, поширюються. Дієслова в інших словосполученнях мають прямі значення.
8*. А
Із великої літери пишеться перше слово географічної назви Лівобережна Україна. Прикметники ж
у складі інших словосполучень (їх утворено від географічних назв Батурин і Полісся) пишуться з малої
літери, оскільки ці словосполучення не становлять географічних назв: батуринські вулиці, батуринський центр, поліський пейзаж.
9*. Г
Словосполучення — це з’єднання повнозначних слів на основі підрядного зв’язку. Тому
словосполученням є лише з’єднання слів ті роки: іменник роки граматично і за змістом має при собі
вказівний займенник ті (від іменника до нього ставимо питання які?, також ті узгоджується з іменником
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роки в називному відмінку й у множині). Повнозначні слова, прикметники, містить сполучення вишневі
та яблуневі, однак поєднано їх сурядним зв’язком (за допомогою єднального сполучника та), тож
це однорідні означення, тобто ряд слів, який не становить словосполучення: для словосполучення
обов’язковий підрядний зв’язок. Не належать до словосполучень з’єднання слів поза будинками
і мовби оздоба. Повнозначними в них є тільки іменники, перше ж слово в кожному — службове: поза —
прийменник, який уживається з орудним відмінком, уточнюючи його значення, мовби — модальна
частка, яка збагачує значення іменника відтінком подібності.
10*. Б
Пунктуаційну помилку містить третє речення, адже кома перед сполучником і в ньому не
потрібна: Звичайне село з білими хатами, колодязями біля воріт, кількома магазинами, що вирізняють
батуринський центр — велелюдне перехрестя, звідки розлітаються всі тутешні новини і де
відбуваються найголовніші події. Помилитися можна, зваживши лише на те, що сполучник і з’єднує
тут два простих речення (новини розлітаються, події відбуваються), що звичайно вимагає коми.
Однак таке рішення не враховує важливої ознаки цього складного речення: з’єднувані сполучником
і речення — однорідні підрядні, які пояснюють опорне слово перехрестя в спільному для них
головному реченні. Вони відповідають на те саме питання (яке?) й приєднуються до головного речення
за допомогою сполучних слів зі спільним для них значенням місця (звідки і де): .перехрестя (яке?),
звідки розлітаються всі тутешні новини і де відбуваються найголовніші події. У складних реченнях
з однорідною супідрядністю кома перед сполучником і не ставиться.
11*. Д
Граматично правильним продовженням речення є таке: Заперечуючи окремі положення доповіді,
слухачі в цілому підтримала доповідача. Це просте речення, ускладнене відокремленою обставиною —
дієприслівниковим зворотом. Щоб не припуститися помилки в побудові таких речень, слід пам’ятати:
і дієслово-присудок (у нашому реченні підтримали), і дієприслівник (заперечуючи) мають називати
дії — основну і додаткову — того самого, спільного для них діяча, названого підметом (слухачі):
слухачі, заперечую чи…, підтримали. Граматична невправність речень В і Г пояснюється тим, що вони
є односкладними (відповідно безособовим і неозначено-особовим). В обох реченнях (як реченнях
односкладних) відсутній підмет, який указував би на діяча. У безособовому реченні діяч названий
додатком (слухачами,Ор. в.), а в неозначено-особовому не названий узагалі.
Порушення згаданої закономірності спостерігаємо також в А: Заперечуючи окремі положення
доповіді,розпочалася дискусія. Отже, дискусія, заперечуючи …, розпочалася, що є неправильним:
дискусія не може заперечувати — вона розпочалася. Граматично правильним було б речення,
побудоване в такий спосіб: Розпочалася дискусія, під час якої були заперечені окремі положення
доповіді. Ту саму помилку бачимо і в Б: Заперечуючи окремі положення доповіді, велику роль відіграє
культура дискутування. Отже, культура, заперечуючи …, відіграє велику роль, тоді як культура не
може заперечувати положення доповіді.
12*. А
Неправильно побудовано словосполучення три підручника, адже числівники два, три, чотири,
сполучаючись з іменниками, вимагають від них форм називного відмінка множини: два столи, три
стільці, чотири зошити. Тому правильна форма — три підручники.
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13*. Г
Подвоєння літер відбувається на місці цифр 4 і 5. Перше слово — саженний, прикметник, утворений
від іменника сажень (із кінцевим н основи) додаванням суфікса н, що й спричиняє подвоєння літери
н. Друге слово — широченні, прикметник із суфіксом -енн(ий), який, так само, як і суфікс анн(ий),
уживається для підкреслення найвищої міри ознаки. Подібні прикметники мають наголос на
суфіксі — широчéнні, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених від дієслів за допомогою суфіксів
-ан(ий), -ен(ий): нескáзаний, незлíчений. Такими дієприкметниками в тексті завдання є слова врáжене
і постáвлені, що й пояснює їхнє написання з однією літерою н. Інше слово, у якому також не відбувається
подвоєння літери н, — орлиний: це прикметник зі значенням присвійності, утворений від назви тварини,
а саме птаха, за допомогою суфікса -ин(ий), пор.: голубиний, качиний.
14*. В
Неправильною формою наказового способу дієслова чистити є форма 2 особи множини (В). Форма
1 особи множини цього дієслова має нульове закінчення: чисть. У формі множини цьому закінченню
відповідає закінчення -те: чистьте. Так само й у дієсловах з окремими кінцевими приголосними
основи: грай, грайте; сип, сипте; ріж, ріжте; сядь, сядьте, визволь, визвольте та ін.
15*. В
Кома потрібна перед вставним словом бувало для його відокремлення; також перед сполучником і
в складносурядному реченні: … руки її враз легшають, стають крильми, і вона в радісному переляці
підіймається-підіймається над хатами…, оскільки немає умов для її відміни (це не однорідна
супідрядність, немає також спільного для обох речень другорядного члена або вставного слова: бувало
стосується виключно попереднього речення Тільки сплющить очі, бувало, …); нарешті, кому слід
ставити не тільки перед відокремленою обставиною (дієприслівниковим зворотом прикладаючи руки
до очей), а також і після неї — для відокремлення з обох боків: …Он діти, прикладаючи руки до очей,
проводжають її захопленими поглядами… .
В усіх інших наборах цифр є помилки.
16*. Б
Із літерою у пишеться слово утім: після коми (як і після будь-якої іншої паузи) перед наступним
приголосним. На місці решти цифр пишемо в: між двома голосними у — появу в українській літературі;
після голосного перед приголосним — саме в цій ролі, невдалося і безслідно втрачено.
17*. В
Кожне із запропонованих для аналізу речень має у своєму складі відокремлене означення
з додатковим обставинним значенням (причини, обґрунтування), виражене дієприкметником або
дієприкметниковим зворотом: пор.: Учень не залишав без уваги жодного питання, тому що (адже)
був зацікавлений у знаннях. Як будь-які означення, вони пояснюють означуване слово, граматично
узгоджуючись із ним у числі, роді, відмінку. Цю граматичну вимогу порушено в реченні В, де між
означенням ґрунтовно підготовлений і означуваним словом, займенником ти, немає узгодження
у відмінку: займенник є в безособовому реченні додатком (у тебе) і тому має форму Р. в. У граматично
вправній конструкції означуваний займенник мав би бути підметом двоскладного речення і мати форму
називного відмінка: Ґрунтовно підготовлений (Н. в.), ти (Н.в.) не матимеш проблем на іспиті.
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18*. Г
Це прислівники врешті, опівночі, скраю, правопис яких слід запам’ятати. Інші рядки містять
прислівники, які пишуться окремо: А — до речі, Б — на жаль, В — по черзі, Д — на самоті.
19*. Д
Простим є речення. Серце заб’ється частіше, збудить бентежний рій думок, ускладнене
однорідними присудками. Решта речень містять по дві граматичні основи і є складними, а саме
складносурядними (Війне вітром із заходу, запіниться, забурує синє море; Я стаю ніби меншим,
і навколо росте весь світ) і складнопідрядним: Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна
дала.
Труднощі під час виконання цього завдання можуть виникнути через речення А: Сутеніє, наступає
тихий вечір. Через те, що обидва дієслова — сутеніє і наступає — мають однакове особове закінчення
-е, можна не помітити суттєвої відмінності між ними: дієслово сутеніє — безособове, незмінюване,
воно — головний член безособового непоширеного речення, тоді як дієслово наступає — особове,
ужите в ролі присудка двоскладного речення й узгоджене з підметом вечір у 3 особі однини: вечір
наступає.
20*. Б
Правильно виконати таке завдання можна, усвідомивши різницю між звуком і буквою, а також
урахувавши чергування голосних і чергування приголосних звуків. Так, дійти висновку, що в словах
вокзал, анекдот, екзамен, ґрунт підкреслена буква позначає той самий звук, можна, узявши до уваги
чергування глухих приголосних із їхніми дзвінкими парами перед наступним дзвінким. У словах цього
рядка спостерігаємо чергування глухого [к] із парним дзвінким [ґ] перед дзвінкими [з], [д]: во[ґ]зал,
ане[ґ]дот, е[ґ]замен. Отже, в усіх цих словах на місці підкреслених букв вимовляється той же звук, що
й у слові ґрунт, — звук [ґ].
У слові подушці (рядок А), на відміну від інших слів, на місці букви ш вимовляється звук [с’] —
результат уподібнення шиплячого [ш] наступному свистячому [ц’]. У слові кількість (рядок В)
підкреслена буква позначає звук [с’] — результат уподібнення наступному м’якому [т’], тоді як у решті
слів цей звук твердий. Звук на місці підкресленої букви т в слові шістнадцять (рядок Г) є випадним,
отже, у цьому слові він не вимовляється. У слові увінчати (рядок Д) звук на місці підкресленої букви
твердий, на відміну від інших слів, де такий звук м’який.
21*. Б
22*. А
23*. В
24*. 1Б, 2Д, 3А, 4Г
Щоб виконати завдання правильно, треба спробувати з’єднати кожне з поданих головних речень із
тими видами підрядних речень, які згадані в завданні як можливі.
Перше головне речення починається словом проте, яке може бути протиставним сполучником
у складносурядному реченні, однак відомо, що подане речення — головна частина складнопідрядного
речення, отже, проте — частина подвійного підрядного сполучника, яка має відповідник у підрядній
частині, на кшталт: коли…, то…; якщо…, то…; хоча…, проте…; нехай…, але… і т. ін. Серед них є
й потрібний сполучник: хоча…, проте… зі значенням допусту. Головна частина допустових речень
повідомляє про наслідок того, про що йдеться в їхній підрядній частині, але наслідок, протилежний
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очікуваному, наприклад: Хоча учень живе далеко від школи, проте ніколи не запізнюється. Отже,
відповідь 1Б: подане головне речення можна з’єднати з підрядним обставинним допустовим.
Головне речення Крізь сльози бачив я, … (2) містить слово бачив — назву процесу сприйняття
дійсності органами чуттів, а саме органами зору. Така назва, а також подібні їй, які називають різні
вияви психіки людини (чув, відчував, радів, сумував, дивувався, думав, розумів, знав, дізнався, сказав
та ін.) вимагають з’ясування того, що саме сприймає людина, що осмислює, на що емоційно реагує,
наприклад: Я бачив, що сонце вже сідає.
Отже, головне речення з таким опорним словом можна продовжити підрядним з’ясувальним: Крізь
сльози бачив я, що птахи гинуть через недбалість людини.
Головне речення…, люди тебе зневажатимуть (4) повідомляє про наслідок, можливий
у майбутньому (зневажатимуть — дієслово в майбутньому часі), отже, у підрядній частині йтиметься
про умову. Приєднуватися до головного речення таке підрядне може сполучниками якщо, якби, коли
(у значенні якщо). Можливим для такої головної частини є також підрядне речення причини, однак
воно не може йому передувати (а в нашому випадку це саме так): підрядне причини завжди йде
після головного речення. Отже, відповідь така: згадане головне речення можна з’єднати з підрядним
обставинним умови, наприклад: Якщо забудеш про честь і гідність, люди тебе зневажатимуть.
Щоб визначитися з головним реченням Здоровенний дуб розлігся,… (3), яке не має таких виразних
ознак щодо можливої підрядної частини, як інші, варто подивитися, які варіанти відповіді залишилися.
Їх два: обставин ненаслідку й означальне. Підрядне наслідку приєднується до головного речення
сполучниками так що, тому, наприклад: Здоровенний дуб розлігся, так що аж темно під ним. Отже,
це правильна відповідь.
Обрати варіант В, підрядне означальне, заважає порядок слів у поданій головній частині: опорне
слово-іменник дуб має стояти тут безпосередньо перед підрядною частиною, до якої від нього ставиться
питання який? і яка розкриває його ознаку, наприклад: Розлігся здоровенний дуб (який?, під яким
люблять спочивати подорожні. У поданому ж головному реченні порядок слів інший.
25*. 1Б, 2Д, 3В, 4А
Складносурядним є речення Ніч за вікном, та не хочеться, спати. Прості речення поєднано в ньому
сурядним протиставним сполучником та (у значенні але): перше — неповне двоскладне з опущеним
присудком, друге — односкладне безособове.
Складнопідрядним є речення Мені сниться холодний сон, що навколо вічні льоди, крижаний зимовий
полон. Підрядне з’ясувальне речення (до нього ставиться питання про що?) приєднується до головного
за допомогою підрядного сполучника що.
Безсполучниковим є речення Вулиці вже немає, вона була колись. Засіб зв’язку між простими
реченнями в його складі — інтонація переліку.
Складним реченням із різними видами зв’язку, безсполучниковим і сурядним, є речення Розумію:
це щастя, але, знаєш, воно не для мене. У його складі три граматичні основи. Значення першої
частини безсполучникового речення (Розумієш) з’ясовується в другій його частині, яке являє собою
складносурядне протиставне речення із сурядним сполучником але.
26*. 1Г, 2Б, 3А, 4Д
Виконувати таке завдання варто почати з пошуку узагальнено-особового речення, у якому йдеться
про те, що стосується будь-кого, також є справедливим будь-коли і будь-де (у цьому й полягає сутність
узагальнення). Яскраві приклади таких речень — народні прислів’я, крилаті вислови тощо. Таким
у завданні є речення Голу вівцю не стрижуть.
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Означено-особовим є речення Не пиши, не жди і не зови мене, не займай минулого дарма, головний
член якого — ряд однорідних присудків не пиши, не жди, не зови, виражених дієсловами у формі 2 особи
однини наказового способу, зверненими до слухача, тобто особи означеної (представленої в розмові).
Неозначено-особове речення — По селах святкують обжинки, головний член якого, присудок
святкують, виражений дієсловом теперішнього часу у формі 3 особи множини, тобто особи неозначеної
(називає дію не мовця і не слухача). Зверніть увагу: форма множини є обов’язковою, отже, типовою для
дієслова-присудка неозначено-особових речень.
Безособовим слід визнати речення Віяло холодом і гострими пахощами. Його головний член,
присудок, виражений особовим дієсловом віяло (пор.: вію, вієш, віють), однак ужитий у безособовій
формі — тій, яку мають безособові дієслова (світало, сутеніє тощо). Це форма середнього роду
множини, на що вказує закінчення -о: віяло. Зміст цих речень специфічний: як правило, у них ідеться
про явища, стани, процеси, не сумісні з уявленням про виконавця, діяча.
Речення Кожній травичці дав дощик напитись — двоскладне, тому й не може бути прикладом до
жодного з видів односкладних речень.
27*. 1В, 2А, 3Г, 4 Д
Виконання цього завдання передбачає розуміння значення поданих під різними цифрами слів, що
й уможливлює безпомилковий добір до них синонімів. Завдання також перевіряє, чи розрізняєте Ви
пароніми ефектний і ефективний — слова, близькі за звучанням, але не тотожні, хоча й близькі за
значенням. Тому серед слів, позначених буквами, є синоніми до слова ефектний — яскравий, блискучий,
а також синоніми до слова ефективний — дієвий, результативний. Розуміння різниці в значенні цих
слів засвідчить відповідь 3Г, тоді як відповідь 3Б є помилковою.
28*. А1, Б4, В2, Д3
Іменником, незважаючи на особливості відмінювання, є слово вчених, яке перейшло в іменник
з дієприкметника. На дієприслівникову форму у слові долаючи вказує суфікс -учи, за допомогою якого
ця форма утворена від дієслова долати. Є в тексті до завдання займенник себе, зворотний за своїм
значенням. Неважко впізнати серед виділених слів прикметник зайвий.
29*. В
Стаття відомого літературознавця І. Дзюби — це наукове дослідження, адресоване широкому
загалу читачів, а не вузькому колу науковців, тому й стиль його — науково-популярний. Ознаками
науковості є передусім уживання автором літературознавчих термінів: світова література, пародія, ідея,
доба Сервантеса, зміст образу та ін. Популярності ж тексту надає його публіцистичність, ознаками якої
є широке вживання суспільно-політичної лексики (колесо історії, людська історія, чуття реальності,
етичний максималізм, наступні покоління, нащадки козаків і т. ін.), а також пристрасність викладу,
яка виявляє себе у вживанні емоційно забарвлених слів і словосполучень, у тому числі метафоричних
(самопожертва, нищівний, «диваки», химерники та «ідіоти», «мудрі безумці», смертодайні обійми та
ін.), фразеологізмів (доходити до серця, бути в усіх на вустах), окличних і риторично-питальних речень:
І скільки зворушливих прикладів такого донкіхотства явило Ейнштейнове життя! Кому не відомо, що
таке «Дон Кіхот і хто такий завзятий ідальго Дон Кіхот Ламанчський? Хіба не Дон Кіхотами були
ті незліченні в світовій історії, котрі ставили свою честь і славу своєї землі вище за добробут і саме
життя? та ін.
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30. В
Наведений автором факт із життя відомого німецького поета Генріха Гайне, який «у зрілому віці «на
фатальних роздоріжжях» свого життя прикликав образ «худорлявого рицаря», ілюструє думку про те, що
образ Дон Кіхота завжди надихав на духовні звершення, додавав упевненості у своїй правоті, не завжди
зрозумілій загалу, але єдино вірній на шляху до самовдосконалення, до «необжитих висот благородства».
Звичайно ж, про Дон Кіхота можна сказати й інше: це людина, яка втратила чуття реальності й силкується
повернути назад колесо історії, отож заслуговує зневаги, людина, яка отримувала гулі й синці, а зовсім
не пироги й млинці. Але правда передусім у тому, що образ «худорлявого рицаря» — це образ людини,
яка ставить свою честь і славу вище за добробут і саме життя. Саме таку людину прикликав Гайне «на
фатальних роздоріжжях» свого життя.
31*. Г
32*. Г
Щоб знайти правильний варіант відповіді, треба розуміти, що донкіхотство — це готовність,
«незважаючи на слабосилість, ставати супроти тріумфу неправди»; «віддавати перевагу моральним
цінностям, поза якими все втрачає свій сенс і свою привабливість, а життя не має радості»; «ставити
свою честь і славу вище за добробут і саме життя». Що ж до здатності людини «не втрачати чуття
реальності, заслужити повагу й отримувати від життя пироги й млинці», то це характеризує людинуантипод: Дон Кіхот живе поза реальністю, і йому випадають не пироги й млинці, а гулі й синці. Отже,
готовність жити в такий спосіб не можна вважати донкіхотством.
33*. В
Автор статті неодноразово звертається до фактів із життя знаних людством особистостей і наводить
свідчення глибокого проникнення кожним із них у сутність вічного образу Дон Кіхота, сприйняття
ними самого духу безсмертного твору й утілення його в життєвій практиці. Таке прочитання твору
властиве саме талановитому читачеві, звичайно ж небайдужому, що може не залежати від його віку.
Частина 2
Українська література

34. Д
Із тексту думи дізнаємося, що героїня думи Маруся Богуславка прийшла до темниці й розповіла
невільникам з України, що завтра — святий день Великдень і що саме цього дня вона випустить їх на
волю. Таким чином, правильна відповідь Д.
35. Б
Для виконання цього завдання необхідно знати певні елементи теорії літератури, зокрема
художні засоби, й уміти застосовувати ці знання під час аналізу художніх текстів. Такі знання і вміння
є універсальними і допоможуть Вам правильно зорієнтуватися у подібних завданнях за текстом будьякого твору. Повторивши відомості про кожний художній засіб, Ви побачите, що у наведеному уривку
немає ознак гіперболи (А), протиставлення (В), порівняння (Г), алегорії (Д). Натомість, уривок містить
ряд образів, створених на основі переносного значення, заснованого на уподібненні одного предмета
чи явища іншому за схожістю (з метою змалювати військову вправність руських воїнів, які змалку
привчалися обороняти рідну землю), тобто є метафорою. Правильна відповідь Б.
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36. Г
Це завдання передбачає знання героїв та змісту художніх творів (хоча б у загальних рисах).
Аналізуючи наведені варіанти відповідей, Ви одразу відкинете варіанти В, Г, оскільки серед героїв
цих творів взагалі відсутній юнак з наведеними характеристиками. Варіант Б неприйнятний, оскільки
у творі «Камінний хрест» В. Стефаника хоч і йдеться про зубожіння простих селян, але розповідається
про трагедію сім’ї (а не юнака!), що змушена емігрувати в пошуках кращої долі. Небезпечним для Вас
може стати варіант А, бо героєм твору Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» є бідний юнак Чіпка Варениченко. Проте Чіпка, борючись за правду, сходить на слизьку дорогу
і стає злодієм, грабіжником і вбивцею, але аж ніяк не месником. А ось Ярема, герой поеми Т. Шевченка
«Гайдамаки», бідний сирота-попихач, у гайдамацькому війську здобуває собі людську гідність,
помщається за кривди, нанесені конфедератами йому і його коханій, а якщо брати ширше — то й усій
Україні. Зверніть увагу: хоч завдання містить цитату, що характеризує героя, це не означає, що від Вас
вимагають дослівного знання тексту. Уміння сприймати й аналізувати інформацію, зіставляти факти й
характеристики, робити правильні висновки — ось універсальні навички, які необхідно виробити для
успішного складання ЗНО. Правильна відповідь Г.
37. Г
Це завдання передбачає уміння орієнтуватися у художніх напрямах, течіях, стилях, знання хоча
б основних особливостей кожного з таких понять. Повторивши відомості про кожний із зазначених
художніх напрямів і стилів, Ви побачите, що наведена характеристика відповідає тільки романтизму
(варіант Г).
Складіть таблицю «Спільне і відмінне між художніми напрямами» — це дасть змогу відпрацювати
«до автоматизму» відповіді на подібні питання у тестах ЗНО.
38. Б
Для правильної відповіді на це питання слід хоча б у загальних рисах знати біографію Т. Шевченка.
Поезія «Заповіт» була написана у період «трьох літ», під час перебування поета у Переяславі, де він
захворів і, очікуючи найгіршого, виявив свою волю як поета і патріота України у цьому вірші. Правильна
відповідь Б.
39. А
Твір М. Вороного «Блакитна панна» — світлий гімн весні, яка є алегоричним образом і виступає
у поезії Блакитною панною. Правильна відповідь А.
40. В
Подібні завдання, хоч і не потребують глибокого аналізу образів (такий аналіз не може бути
метою тестування масштабу ЗНО), проте виявляють належний рівень знання про героїв художніх
творів, особливості їхніх характерів, місце кожного в системі образів твору, уміння учнів зіставляти
героїв одного чи різних творів за категоріями «спільне — відмінне». Розберемо кожний варіант
відповіді. Варіант А: Петро і Микола («Наталка Полтавка» І. Котляревського) — обидва бідні хлопці,
які швидко з’ясували, що у їхніх долях і соціальному становищі багато спільного (згадайте слова
Миколи: «Так ти, бачу, такий, як і я — безприютний»), отже, ця відповідь неправильна. Варіант Б:
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Петро Шраменко і Кирило Тур («Чорна рада» П. Куліша) належать до різних політичних таборів
козацтва у боротьбі очільників кожного за гетьманську булаву (і це може збити учнів на хибний
шлях). Проте вони не є антиподами щодо людських якостей: обидва гарні, сміливі, сповнені честі
й козацької гідності (це можна з’ясувати, склавши таблицю порівняльної характеристики обох
героїв). Таким чином, це також неправильна відповідь. Варіант Г: Низ та Евріал («Енеїда»
І. Котляревського) — вояки Енея, побратими, що вчинили героїчний подвиг і загинули, виконуючи
присягу, отже, і ця відповідь неправильна. Варіант Д: Мотря та Галя («Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» Панаса Мирного та Івана Білика) — жінки, різні за віком і долею, проте обидві чесні, хоч
і глибоко безталанні, й основна причина їхньої життєвої трагедії — Чіпка, чиє прагнення помсти
не тільки його самого привело на «слизьку дорогу», але й знівечило долі матері й дружини. Ця
відповідь також неправильна. І лише варіант В є правильним: Михайло і Сава, рідні брати («Земля»
О. Кобилянської), проте вони абсолютно протилежні за моральними якостями.
Системно опрацьовуйте матеріал, спрямований на фіксування особливостей героїв кожного твору
(план, цитатна характеристика, порівняльна характеристика тощо), беручи до уваги, що порівнюватись
можуть герої не тільки одного твору, але й герої різних творів різних авторів.
41. Б
Варіанти відповідей цього завдання є досить небезпечними для учня: так, у «Гайдамаках»
Т. Шевченка та «Чорній раді» П. Куліша Б. Хмельницький згадується, проте він НЕ є героєм цих творів;
твори «Вершники» Ю. Яновського та «Я (Романтика)» М. Хвильового об’єднані часом; героїні думи
«Маруся Богуславка» та повісті «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка мають однакові імена; а поезія
«До Основ’яненка» Т. Шевченка та історична пісня «Ой Морозе, Морозенку» близькі за історичним
характером зображення, проте Богдан Хмельницький не є героєм цих творів. А от в історичній пісні
«Чи не той то хміль…» та поезії «Dе 1іbertate» Г. Сковороди гетьман виступає головним героєм, що
можна визначити, спираючись на текст цих творів. Правильна відповідь Б.
42. В
Так уже склалося, що предметом зображення більшої частини художніх творів не тільки української,
але й світової літератури є людські чесноти: відвага, самопожертва, вірність, слава тощо, а поразки
й безчестя, як правило, притаманні негативним персонажам. Винятків із цього є небагато. У пошуках
теми «часи неслави козацької» будемо розглядати кожний варіант відповіді, акцентуючи увагу не
тільки на слові «неслава», але й на означенні «козацька», що відразу звузить часові рамки пошуку.
«Слово про похід Ігорів» (А) розповідає про невдалий похід князя Ігоря, що стався у 1185 р., а козацтва
на той час іще не існувало. «Гайдамаки» Т. Шевченка (Б) оповідають про всенародну боротьбу під
час Коліївщини (1768), у якій запорізькі козаки також брали участь, проте це повстання залишилось
героїчною, а не безславною сторінкою в історії України. У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Панаса Мирного та Івана Білика (Г) є історичний екскурс у козацькі часи, проте це — не основна тема
твору і ця частина роману, хоч і містить гіркі роздуми про занепад козаччини, але не має характеру
«неслави козацької». Однією з сюжетних ліній історичного роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни
Костенко (Д) є національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 1648—1654 рр., усі події
якої мають патріотично-героїчний характер (навіть Грицько Бобренко, який виявився слабкодухим «на
сімейному фронті», змальований відважним козаком, сміливим і відважним у бою). І лише твір «Чорна
рада» П. Куліша (В) розповідає про часи Руїни, коли змагання претендентів за гетьманську булаву
призвело до занепаду України і, таким чином, козацтво, що завжди було для народу захисною силою,
стало причиною розбрату й громадянської війни. Правильна відповідь — В.
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Якщо твір має історичну основу, зафіксуйте особливості цієї історичної доби, у чому Вам також
допоможуть знання з історії України.
43. Б
Це завдання перевіряє знання елементів теорії віршування та вміння визначати віршовий розмір
будь-якого поетичного твору. Для пошуку правильної відповіді повторіть відомості про кожний
віршовий розмір, порядок визначення віршового розміру, визначте віршовий розмір кожного варіанта
відповіді, беручи до уваги, що правильна відповідь може бути лише одна. Також зверніть увагу, що
у віршах, написаних двоскладовими віршовими розмірами (ямб, хорей), можуть уживатися допоміжні
стопи: пірихій (обидва склади ненаголошені) і спондей (обидва склади наголошені). Опрацювавши
відповідним чином кожний із представлених варіантів, одержуємо: А — хорей, Б — ямб, В — анапест,
Г — амфібрахій, Д — дактиль. Отже, правильна відповідь — Б.
Не зневажайте можливістю потренуватися визначати віршовий розмір поетичних творів, особливо
беручи до уваги твори, передбачені програмою ЗНО (хоча в тестах можливі завдання на визначення
розміру будь-якого поетичного твору, навіть такого, що не передбачений чинними програмами
з української літератури, оскільки ці знання та вміння мають універсальний характер).
44. А
Для визначення правильної відповіді на поставлене питання слід з’ясувати жанр кожного з названих
творів, застосувавши відповідні знання з теорії літератури. Так, новелою є один із жанрів епосу;
близька до оповіді жанрова форма, яка відзначається чіткістю зображуваних подій, несподіваністю їх
розвитку та розв’язки. Характеризується динамічністю інтриги та увагою до особистості героя, його
індивідуальної свідомості та вчинків. Ця характеристика відповідає лиш одному твору — це «Момент»
В. Винниченка. Правильна відповідь В.
45. Д
Початок ХХ століття ознаменувався бурхливим розвитком мистецтва й літератури,
взаємопроникненням творів різних жанрів, стилів, напрямів. Так, твір Ю. Яновського «Вершники»
є романом у новелах. Правильна відповідь Д.
46. Г
Кожний художній твір покликаний до життя певними подіями, почуттями, переживаннями, що
змусили автора взятися за перо. Спогади про дитинство лягли в основу твору О. Довженка «Зачарована
Десна», де головним героєм є сам автор у дитинстві — малий Сашко. Правильна відповідь Г.
47.	А
Ліричні твори традиційно поділяються на пейзажну, інтимну, громадянську, патріотичну,
філософську лірику. Проте не всі поезії можна віднести до «чистого» виду — багато поезій об’єднують
елементи, наприклад, громадянської та філософської, інтимної та пейзажної лірики. Так, у поезії
П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…» пейзаж допомагає розповісти про почуття кохання.
Правильна відповідь А.
48. В
Значна частина епічних, ліро-епічних, драматичних творів розвивається на тлі визначних
історичних подій, більших чи менших за своєю силою та значенням (повстання, війни, суспільні рухи
тощо), які часто формують одну із сюжетних ліній твору, слугують своєрідним «дзеркалом» цих подій:
«Гайдамаки» Т. Шевченка, «Вершники» Ю. Яновського тощо. Прочитавши твір М. Куліша «Мина
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Мазайло», Ви з’ясуєте, що проблема цього твору — відновлення статусу української мови, що було
основним завданням політики українізації, здійснюваної більшовицькою владою у другій половині
20-х рр. ХХ століття. Правильна відповідь В.
49. В
Мотивом поезії Є. Маланюка «Стилет чи стилос?» є роль поета в суспільстві. Поет ставить питання:
слово повинно бути зброєю (стилетом) чи змальовувати красу природи (бути стилосом, пером)?
50. В
Для формування постаті письменника, безсумнівно, велике значення має історичний час, у якому
він живе. Так, початок творчості П. Тичини припадає на 20-ті роки ХХ століття, коли такими реальними
здавались надії на свободу України, її суспільства й мистецтва. Проте ці сподівання загинули у часи
«розстріляного відродження», коли під тиском партійного керівництва мистецькими процесами діячі
культури мали вибирати: загинути в концтаборах, емігрувати чи пристосуватися. Значна частина
творчості П. Тичини проходила під таким тиском держави та партії, що негативно відбилося на рівні
його творів. Саме це явище досліджував В. Стус.
51. Г
Поезія І. Драча «Балада про соняшник» має чітку структуру: у першій частині зображені образи
соняшника-хлопчака і сонця-дядька, що їде небом на велосипеді. Друга частина поезії розкриває
прозору алегорію: сонце — це поезія, до якої повертається серце закоханої у слово людини.
52. В
Як уже зазначалося вище, знання тексту художніх творів значно полегшує пошук правильної
відповіді під час ЗНО. Опрацьовуючи варіанти відповідей, з’ясуйте історичну добу, відображену
в кожному з творів: А — громадянська війна, події української революції 1917—1921 рр. (неправильна
відповідь); Б — Велика вітчизняна війна 1941—1945 рр. (неправильна відповідь); Д — повстання
Коліївщина 1768 р. (неправильна відповідь). Усі розглянуті приклади відносяться до часу, не сумісного
з роками життя Б. Хмельницького. Г — філософські роздуми поета про розвиток українського суспільства
(неправильна відповідь). Правильна відповідь — В, бо у творі «Маруся Чурай» Л. Костенко образ
Богдана Хмельницького, хоч і не головний, проте визначальний у вирішенні долі головної героїні. До
того ж події визвольної війни 1648 — 1654 рр. під проводом Б. Хмельницького утворюють історичну
сюжетну лінію твору.
53. В
Визначивши мотиви ліричних творів кожної пари, з’ясовуємо, що спільним мотивом —
оспівуванням приходу весни, що постає в образі прекрасної дівчини, — об’єднані поезії «Блакитна
панна» М. Вороного та «Арфами, арфами…» П. Тичини. Не зайвим буде згадати, що поезія П. Тичини
«Арфами, арфами…» з’явилася саме під впливом вірша «Блакитна панна» М. Вороного.
54. 1В, 2Б, 3Г, 4А
Опрацьовуючи твір, завжди звертайте увагу на його жанр, з’ясовуйте особливості цього жанру,
шукайте приклади на підтвердження належності твору до того чи іншого жанру, формуйте групи творів,
спільних за жанром.
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55. 1В, 2Д, 3Б, 4А
Мова героя є потужним образотворчим засобом, тому подібні завдання мають на меті перевірити
і знання героїв твору, і лексичні особливості мови героя. Готуючись до ЗНО, варто фіксувати (виписувати)
найяскравіші цитатні характеристики літературного героя.
56. 1Б, 2Д, 3А, 4Г
Кожний письменник живе і творить у своєму часі та відповідних суспільних обставинах, неначе
у дзеркалі відображаючи сучасне йому життя. Опрацьовуючи твори, групуйте прізвища письменників
відповідно до часових періодів.
57. 1Г, 2В, 3Б, 4А
Кожний із наведених творів має символ, що нібито акумулює у собі його ідею (проблему). Для
роботи з такими завданнями слід знати тексти творів, уміти виділяти символи, визначати їхній смисл
і відповідність ідеї (проблемі) твору.
Частина 3
Власне висловлення
58*.
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Частина 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
59. Г
60.	А
61. Б
62.	В
63. 1Б, 2А, 3В, 4Г
Щоб розташувати у правильній послідовності події, зображені у творі В. Стефаника «Камінний
хрест», слід добре ознайомитися зі змістом новели.
64. 1Б, 2А, 3Б, 4В
65. 1Г, 2А, 3Б, 4В
66. 1Г, 2В, 3Б, 4А
Частина 5
УКРАЇНСЬКА Мова
67. Вчені робили безсилі спроби встановити причини передчасного старіння й знайти засоби протидії
старінню. Але згодом ця проблема набуває рис осмислених пошуків, заснованих на накопичених
фактах, результатом чого стає виникнення геронтології як науки.
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68. Нелегка доля спіткала І. Мечникова. Смерть його дружини наклала відбиток на його
психологічний стан, що послужило написанню низки песимістичних статей про дисгармонію людської
природи. Згодом, переживши удари долі і пізнавши особисте щастя та світове визнання, І. Мечников
пише про цінність людського життя та про потребу максимально продовжити його активний період.
69. Автор статті акцентує увагу на тому, що Ілля Мечников першим звернув увагу на значення
аутоінтоксикаційних процесів (самоотруєння організму) у механізмі старіння.Саме йому вперше
вдалося отримати модель старіння в експерименті на тваринах і запропонувати низку профілактичних
та гігієнічних засобів боротьби із самоотруєнням організму.
70. Іллю Мечникова можна вважати вправним літератором, бо його книжка «Етюди оптимізму»,
написана сто років тому, досі цікавить читачів. Вона написана в стилі класичного наукового есе,
улюбленого жанру російської інтелігенції XIX століття.
71. Харківські вчені співробітники НДІ біології ХНУ продовжують досліджувати, як впливає
переведення на різні низькокалорійні дієти дорослих і старих тварин. Роботи ще не завершено, проте
наявних даних цілком достатньо для того, аби індивідуально, з урахуванням способу життя та стану
здоров’я людини підібрати їй оптимальну дієту, яка не тільки подовжуватиме тривалість життя,
а й підвищуватиме його якість
72. Варіант І. Старіння викликається не однією причиною, а їх комплексом. Це — спосіб життя,
дієта, особливості генотипу, місцевість проживання, рівень освіти людини тощо. Тому малокалорійна
дієта сама по собі, без підтримки інших чинників може бути безсилою.
Варіант ІІ. Так, оскільки отриманих ученими даних цілком достатньо для того, аби індивідуально,
з урахуванням способу життя та стану здоров’я людини підібрати їй оптимальну дієту, яка не тільки
подовжуватиме тривалість життя, а й підвищуватиме його якість.
73. Темою цього тексту є виникнення геронтології як науки.
74. На мою думку, людина повинна піклуватися про своє довголіття змолоду. Адже в наш час дуже
багато різноманітних спокус, якими заманюють яскраві реклами. Люди повинні пам’ятати про те, що
життя дається лише один раз. І тому треба цінувати кожну хвилину, дбати про своє здоров’я.
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