ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ етапу
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік

5 клас
1. Допоможіть жабці дістатися до болітця, пам’ятаючи, що вона стрибає
лише по клітинках зі словами, у яких є м’які приголосні.
Запишіть маршрут (слова, по яких стрибала жабка).
вересень

річка

жаба

сонце

озеро

люди

небо

дощ

вода

місяць

зелень

земля
(6 балів)

2. Утворіть нові слова, замінивши літеру.
Рак – _ак
Пава – __ава
Піч – __іч
Роса – __оса
Чуб – __уб
Дочка – __очка
Мама – __ама
(7 балів)

3. Розшифруйте анаграми, записавши відповіді словами. Складіть
речення з двома словами-відгадками.
7’Я, МІ 100, 100 ЛИЦЯ, 3 ЗУБ,Р 1А,100 ,
МИ ВА

КО
(8 балів)

4. Спишіть речення, уставляючи, де потрібно, пропущені букви.
В останньому реченні підкресліть члени речення.
Ш..рокі бе..краї простори. Ле..ке, м..яке повітря напоєне сонячними
променями. Воно ніби хв..люється, перел..вається ясною блакит..ю. Аромат
ст..пових трав освіжає увесь простір.
(5 балів)

Загальна кількість балів – 26.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік

6 клас
1. Напишіть продовження історії про хліб.

Хліб – усьому голова. Без його запашної шкоринки й сніданок здається
несмачним. Кожна паляниця – це клопітка праця багатьох людей різних
професій…
(12 балів)

2. Назвіть птахів, зображених на фото. Установіть відповідність між птахом та
тим, що робить кожен з них.
1

2
Що робить птах:

3

5

кує
тьохкає
цвірінчить
щебече
курличе
каркає
стрекоче
воркує
кукурікає
кахкає

4

6

(6 балів)

3. Запишіть 3 фразеологізми зі словом зуби. Пояснити
значення.
(3 бали)

4. Відредагуйте речення, уникаючи тавтології.
1. Сьогодні ми святкуємо свято всієї родини.
2. Тарас Шевченко запам’ятався в пам’яті багатьох поколінь.
3. Брат мені привіз пам’ятний сувенір з Парижа.
(6 балів)

Загальна кількість балів – 27.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік
7 клас
1. Напишіть свою історію за заданими початками (за мотивами казки «Перший
сніг» І. Андрусяка).
Перший сніг цього року випав дуже…, ще на початку... . Він був…, … і свого запаху
ще не мав. Пахнув… листям, присохлими… й утомленим…, який завжди в лісі трохи
розгублений, а часом і боязкий. Вибравшись ізранку зі своєї хатки на галявині в
заростях…, старанно замаскованої купою сухого гілляччя, … … зітхнув. Брудні клапті
першого снігу скапували поміж гілок, навіваючи думки про…, … й … мікстуру, яку
доведеться пити, пропускаючи школу. А ще про те, що за першим снігом неодмінно
прийде…
(10 балів)

2. Запишіть пари, з’єднавши уявними ниточками кульки-дієслова з іменниками
в малюнках.

отримати

одержати

здобути

дістати

(4 бали)

3. Запишіть речення, додаючи необхідні закінчення на місці пропусків.
Пан.. в пальт.. поїхала на авт.. в кін.. . Літак летить з Лондон.. .
(5 балів)

4. Провідміняйте числівники.
43, 167, 2 859.
(6 балів)

5. Доберіть фразеологізми до поданих словосполучень-пояснень:
Дуже сумнівна послуга –
Дуже сильно –
Дуже багато –
Дуже пізно –
Дуже темно –
(5 балів)

Загальна кількість балів – 30.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік
8 клас
1. Продовжте історію власними роздумами.
Сива волосинка
Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки.
- Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, – сказав Михайлик.
Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у
материній косі чотири сиві волосинки.
- Мамо, – сказав Михайлик здивовано, – у вашій косі чотири сиві волосинки, а
було три...Чого це посивіла ще одна волосинка?
- Від болю, – відповіла мати. – Коли болить серце, тоді й сивіє волосинка...
- А від чого ж у вас боліло серце?
- Пам’ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево? Я глянула у вікно, побачила тебе
на тоненькій гілці. Серце заболіло, і волосинка посивіла.
Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний (В. Сухомлинський).
(10 балів)

2. Користуючись довідкою, доберіть до іншомовних прикметників українські
відповідники.
Абсолютний, актуальний, ідентичний, конкретний, потенційний,
фактичний, фундаментальний.
Довідка: можливий, цілковитий, тотожний, нагальний, означений, дійсний,
докладний.
(8 балів)

3. Запишіть слова за допомогою фонетичної транскрипції. Порахуйте кількість
букв і звуків у кожному слові.
Бадьорий, дзеленькнути, здається, розчесаний, лінощі, насіння.
(6 балів)
4. Складіть речення за поданими схемами, підкресліть члени речення.
1.
2.
3.
4.
(8 балів)

5. Запишіть 4 фразеологізми з числівниками, поясніть значення.
(4 бали)

Загальна кількість балів – 36.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–20201 навчальний рік
9 клас
1. Напишіть твір на тему «Користь читання: правда чи міф» (обсяг до 1 сторінки).
(10 балів)
2. Поясніть колоритні українські слова, дібравши синоніми. З двома слова
складіть складносурядне речення.
Огрядний –
Ошатний –
Дошкульний –
Картатий –
Принадний –
Гаптований –
Брунатний –
(8 балів)
3. Відредагуйте речення.
Яка красива прозора тюль. Давайте підемо гуляти. Самий цікавий фільм. Не
вистачило п’ять гривнів.
(9 балів)
4. Пригадайте та запишіть 5 фразеологізмів, які мають числівники. Поясніть
значення.
(10 балів)
5. Запишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте відмінок іменників, що
подані в дужках.
Дарованому (кінь) в зуби не заглядають.
Лихо (вовк) – зачинили його межи вівці.
Усякому (овоч) свій час.
Хто (вітер) служить, тому димом платять.
Дай (серце) волю, заведе в неволю.
Чого не може громада, того й (козак) зась.
Незваному (гість) місце за дверима.
(7 балів)

Загальна кількість балів – 44.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік
10 клас

1. Напишіть есе на тему «Недоліки та переваги віртуального спілкування»
(обсяг до 1 сторінки).
(10 балів)

2. Замініть
популярні
запозичення
відповідниками: стартап, кавер, фейк, лайк.

власне

українськими
(4 бали)

3. Утворіть присвійні прикметники від іменників:
Олексій, бабуся, Юля, Галинка, мама, сусідка.
(6 балів)

4. Установіть відповідність:
Форма дієслова

1 неозначена
2 особова
3 дієприкметник
4 дієприслівник

Приклад

А відчинено крамницю
Б оформлений договір
В ухвалили постанову
Г відповідаючи на запит
Д підписати наказ
(4 бали)

5. Запишіть речення, розставте розділові знаки, виконайте повний
синтаксичний розбір речення.
І кожного разу коли я чую українську пісню дивуюся якими ж чарами
слова володіє яку ж душу й серце має народ наш (М. Подолян).
(8 балів)

Загальна кількість балів – 32.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання ІІ туру
ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика
2020–2021 навчальний рік
11 клас

1. Напишіть есе на тему «Мовна мода сьогодні».
(12 балів)

2. Визначте рід іменників:
Біль, бандероль, вуаль, сирота, море, поле, ледащо, бязь, бюро, рояль,
невдаха, Біблія, завдання, плече, жираф, ярмарок, собака, прізвище, лівша,
таксі, кольрабі, івасі, нежить, забіяка.
(8 балів)

3. Згадайте рядки з трьох пісень українських виконавців, де порушено
норму наголошення.
(3 бали)

4. Установіть відповідність:
Речення
1 Дозиметром не виміряєш дози
тотального спустошення душі
(Л. Костенко).
2 Лети ж, моя думо, моя люта муко,
забери з собою всі лиха, всі зла
(Т. Шевченко).
3 Той розум не шляхетний, а
шляхетський, усе привчений бачити
зверха (Л. Костенко).
4 Я зайшов сюди сам, чи точніш,
завели, поміж мури й вугли і слова із
золи, де була благодать, як піїти рекли
(П. Вольвач).

Стилістичний засіб
А застарілі слова
Б пароніми
В слова іншомовного походження
Г форма множини іменника

Д множинна форма займенника
(4 бали)
5. Запишіть речення, розставте розділові знаки, виконайте повний

синтаксичний розбір речення.
Люблю вночі на небеса дивитись коли зірки немов бджолиний рій
поблискують крильми і повен мрій виходить місяць як прадавній витязь
(Д. Павличко).
(10 балів)

Загальна кількість балів – 37.

