
Завдання 

ІІ етапу ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови  

серед студентів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запорізької області  

у 2018-2019 н.р. 
1.  Орфографічно-пунктуаційний аналіз тексту.  

           Максимальна кількість балів – 12. 
     Перепишіть текст. Вставте замість крапок, якщо потрібно, пропущені 

орфограми. Розкрийте дужки, добираючи потрібну форму слова. Зніміть 

риску, записавши слова разом, окремо чи через дефіс. Розставте розділові 

знаки. 

             Височ..н..а чотири/ярусна тайга буйна (і,й) не/пролазна  як 

африкан..с..кий праліс стояла на/в/коло зачарована. Не/шелесне лист 

не/ворухнеться гілка. Сорока/метрові  кедри  випер..дивши  всіх  (в,у)  змаган..і 

до  со..нця  вигнались рудими  голими  стовбурами з долішн..ого хаосу гет.. 

дес.. під небо і заступили його коронами. Там по них ходило сон..це і пл..вли 

над ними білі хмари. Слідком за кедрами пнулися вел..тен..с..кі осики та ін..ші 

листаті гіганти що бувши нижчі за кедри творили другий ярус.  Потім 

височен..а  ліщ..на колючого  горіха ялини  де/не/де  берізки бер..стина  

ч..ремха  перевиті ліанами дикого в..нограду та в..юнків  ішли в/гору третім 

ярусом. А в/низу (в,у) четвертому ярусі суціл..ний хаос. Місцями густа мов 

щ..тка звичайна ліщ…на височен..і трави  і бур..яни. Повален..і в/здовж (і,й) 

в/поперек дерева  мов вел..тні на полі бою потрухлі й ще не/потрухлі одні  з  

(з,с)крізними дірами/дуплами як жерла не/бувалих гармат другі вив(е,и)рнуті з 

усією с..стемою корін..я що тр..мали його руба як стіни або як вел..тен..ські 

пригорщі зі стиснутими межи пал..цями камін..ям (і,й) землею. 

      В/низу по землі слався мох було пів/темно і во(г,х)ко. Лише 

де/не/де прор..вались яскраві соняч..ні пасма і стояли як мечі 

уткнуті лезами (в,у) землю.                                           170 слів 

                                                                                           І.Багряний 

 

2. Відредагуйте словосполучення. 

    Максимальна кількість балів – 10. За кожну правильну відповідь  – 1 бал. 
Давати роз’яснення по окремим законам;  грає велику роль; 

друга сторона медалі;  залишити у спокої; 

на перших порах;   у цьому відношенні; 
нема необхідності;  піддати аналізу роботу комісії; 

у більшості випадків;  подібним чином; 

 

 



3.  Поставте іменники 2 відміни чол. р. у форму Родового відмінка однини. 

    Максимальна кількість балів – 10. За кожну правильну відповідь  – 0,5 бала. 

Лампас, камін, огляд, підрозділ, трикотаж , субстрат, циферблат, щиток, драгун, 

лаконізм, метан, зразок, коровай, настил, самоскид, цитрус, укус, ставок, титар, 
ковпак.  

 

4. Запишіть  складні прикметники. 

Максимальна кількість балів – 10.  За кожну правильну відповідь  – 0,5 бала.  

Паралельно/включений,  нервово/регуляторний, монументально/декоративний,  

легко/засвоюваний, ударно/різальний, орфографічно/складний, конкретно/ 

розглянутий, документально/публіцистичний, прямо/пропорційний, лексико/ 
семантичний, коротко/фокусний, чавуно/плавильний, гостро/спрямований, 

структурно/жанровий, південно/африканський, архітектурно/стильовий, 

бактеріально/забруднений, електрично/нейтральний, військово/полонений, 

програмно/математичний.   
 

5. Запишіть правильно слова й згрупуйте  їх за видами орфограм. 

Максимальна кількість балів - 10 б.  

Згрупувати за орфограмами 3 бали ( 0.5 б. на одну орфограму) і 7 балів за слова 

  Ламбр..кен, Єг..пет, геральд..ка, пр..зумпція, спагет..і, кр..шити, ман..кен, 

стрем..янка, кс..ондз, добр..во, лозан..ський, піднос..ся, жасм..н, тр..мтіти, 

ковз..кий, суб..ядерний, ремін..чик, ім…обілізація, череп..яний, скажен..ий, 
пр..нагідний,  рат..фікація, пів..іковий, саксон..ський,  луб..яний, пр..ображення, 

лодж..я, забе..печувати. 
 

    6.1.  У кожному рядку знайдіть неправильну форму числівника (лише 

одну):  Максимальна кількість балів – 5:0.5 б. за правильно вибране слово. 
1. Чотирьох, двадцяти, дев'ятиста, п'ятдесяти, сорока, двохсот, дванадцяти. 

2. Двох, семисот, дев'яностам, шістдесяти, трьомстам, одинадцяти, трьома. 

3. П'ятьмастами, семидесяти, п'яти, тридцятьма, двохстах, вісімнадцяти. 

4. Чотирьма, шістьма, ста, чотирнадцяти, п'ятисот, двомстам, сімдесяти. 
5. Чотирьохсот, дев'яти, двома, шістнадцяти, сороках, трьохстах, десяти. 

6. Шестидесяти, вісьма, чотирьомстам, дев'яноста, тринадцяти, двадцяти. 

7.Сімдесяти, п'ятью, шістьма, шістьмастами, трьохсот, дев'ятнадцятьма. 

8. Дев'ятьмастами, п'ятистами, трьох, дванадцяти, сорока, двом, шістьма. 
9. Восьмидесяти, шестисот, двомстам, п'ятдесятьма, вісімнадцяти, семи. 

10. Чотирьох, сімнадцяти, тридцятью, шістдесятьма, дев'яноста, сорок. 

 

6.2. Запишіть числівники, ужиті в реченнях, словами. 

Максимальна кількіст балів – 5 :1бал за правильно написаний числівник. 
1.  Місяць робить повний оберт навколо Землі за 29,5 земних діб.  

2. На екваторі величина одного градуса паралелі становить 111,3 км.  

3. 3,6 % води планети припадає на води суходолу: річки, озера, болота, підземні 

води, льодовики, багаторічну мерзлоту.  

4. За рік найкаламутніша річка у світі Хуанхе (Китай) виносить у море 1,3 млрд 

тонн зруйнованих гірських порід.  

5. На екваторі річні амплітуди коливань температур становлять близько 10 С, на 

широті Києва - 27,7° С.                                          Усього – 62 б. 


