
ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

До участі в олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну 

середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Олімпіада проводиться двома турами – дистанційний (перший) та очний 

(другий). 

Дистанційний тур триває до 07 березня 2018 року. Для участі в 

дистанційному турі необхідно: 

1. Заповнити анкету для реєстрації, яка знаходиться за посиланням: 

Анкета учасникa 

2. У запропонованих текстах підкреслити правильні відповіді, наприклад:  

У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних : 

а) купецтво, гадяцький, товариство; 

б) волгський, кременчукський, птаство; 

в) криворізький, намащувати, бережу. 

3. Надіслати відповіді до 07 березня 2018 року на електронну адресу: 

lingvdonnaba@ukr.net з поміткою «Олімпіада».  

Результати перевірки робіт учасників дистанційного туру, а також 

правильні відповіді, буде оприлюднено 12 березня 2018 року. 

Учасники, які отримають не менше 75% балів на першому етапі, будуть 

запрошені на другий очний тур олімпіади, що відбудеться 18 березня 2018 року 

о 10:00 за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14, ауд. 1102. 

Для участі в очному турі учасники повинні мати документ, що засвідчує 

особу.  

Переможцям другого туру олімпіади нараховуються 20 додаткових балів 

під час вступу до Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

на такі спеціальності: 101 Екологія, 133 Галузеве машинобудування, 192 

Будівництво та цивільна інженерія, 274 Автомобільний транспорт. 

Завдання олімпіади з української мови 

І тур  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FjqIfmfMB06d-Iyf88-2ZIjuGQBSIn5JvE1EfdUeU9tUQU1DS0lJRERYREdRTTFXODBBV1pDTVZYVC4u


1. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від 

слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми:  

а) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина; 

б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина; 

в) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина; 

г) Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина. 
 

2. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в: 

а) був (у, в) архіві, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані, сидіти (у, в) 

бар лозі; 

б) сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в) Андрія, приходив (у, в) четвер, 

потреба (у, в) спілкуванні; 

в) зайди (у, в) академію, вчитися (у, в) інституті, жити (у, в) Ірпені, 

їздити (у, в) Угорщину. 
 

3. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й: 

а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) 

сльози; 

б) червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела 

(і, й) щаслива; 

в) помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, викладачі 

(і, й) інженери. 
 

4. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних: 

а) багацтво, запоріжський, птаство; 

б) сплачувати, колишу, грецький; 

в) господарський, убозтво, ткацький. 
 

5. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних: 

а) карабаський, переїжджаю, український; 

б) плачу, молодецтво, товариський; 

в) прилукський, студенство, чикагський. 
 

6. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів: 

а) безграмотний, скрикнути, розгорнути; 

б) стримувати, розкрутити, безіменний; 

в) безпечний, сформувати, роскопати. 
 

7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-: 

а) пр..їхати, пр..звище, пр..крити, пр..хилити; 

б) пр..славний, пр..мудрий, пр..поганий, пр..добрий; 



в) пр..багато, пр..білений, пр.. рва, пр..вал. 
 

8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-: 

а) пр..старий, пр..красний, пр..великий, пр..сильний 

б) пр..стольний, пр..тихлий, пр..сісти, пр..добритися 

в) пр..нести, пр..милий, пр..єднати, пр..звисько 
 

9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-: 

а) пр..гіркий, пр..чудовий, пр..дніпровський, пр..шкільний; 

б) пр..вокзальний, пр..чиста, пр..кінцевий, пр..чепити; 

в) пр..довгий, пр..веселий, пр..двічний, пр..добрий. 
 

10. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних: 

а) священний, щоденник, віддаль, лляти; 

б) священник, потомственний, Генадій, барокко; 

в) суддя, інтермецо, військкомат, овва. 
 

11. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:  

а) тижневий, проїздний, улесливий, чесний; 

б) місцевість, виїзний, щасливий, рідкісний; 

в) обласний, хвастливий, гігантський, невістці. 
 

12. У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої 

букви: 

а) Ботанічний Сад, Північний захід, Київські вулиці, Академія Наук; 

б) лауреат Шевченківської премії, Гуцульщина, Близький Схід; 

в) Французька Республіка, Галичина, майдан Незалежності, Світова 

війна. 
 

13. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться 

з м’яким знаком: 

а) курт…є, порт…єра, Н…ютон, ател…є; 

б) магістрал…, інтер…єр, жул…єн, Рафаел…; 

в) прем…єра, дуел…, комп…ютер, бар…єр; 

г) ал…фа, бул…йон, ад…ют ант, трел…яж. 
 

14. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться 

з апострофом: 

а) дистриб…ютор, с..южет, т..юнер, рел…єф,; 

б) п…єдестал, б…юджет, модел…єр, інтерв…ю; 



в) торф…яний, кур…йоз, кон…юктура, грав…юра; 

г) комп…ютер, бар…єр, круп…є, прем…єра. 
 

15. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російської 

українською мовою – Александр, Филлип, Елена, Кристина: 

а) Александр, Філліп, Олена, Кристя; 

б) Олександр, Пілип, Альона, Кристина; 

в) Олександр, Пилип, Олена, Христина; 

г) Олєксандр, Філип,  Єлена, Христя. 
 

16. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою и: 

а) Макс…мов, Н…к…т…н, Т…ш…н, Гр….горов; 

б) М…хайлов, Т…хонов, Кул…к, П…ц; 

в) С…доров, Нов….ков, Саб…н…н, В…кторов; 

г) Єл…сєєв, Баз…лев…ч, Гущ…н, Скор…к. 
 

17. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з  літерою є: 

А) Іванч…нко, Петрищ…в, Мал…..в, Ридищ…в; 

Б) Б…ля…в, …льцин, Р…пін, Твердохл…бов; 

В) П…шков, Л…б…д…в, Марч…нко, Пл….щ……в; 

Г) Н…жнов, З…рнов, П…тров, Іса…в.  
 

18. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по 

батькові у давальному відмінку: 

а) Дмитрі Яковичі, Олесі Павлівни; 

б) Сергії Анатолієвичі, Тетяні Петрівні; 

в) Валентинові Сидоровичу, Ользі Романівні; 

г) Федіру Харитоновичі, Тамарі Івановні. 
 

19. Виберіть правильний варіант передачі українською мовою 

географічних назв  Таиланд, Германия, Польша, Голландия: 

а) Тайланд, Германія, Польща, Голандія; 

б) Таіланд, Германія, Польшча, Голандія; 

в) Таїланд, Німеччина, Польща, Голландія; 

г) Тайланд, Німечина, Польща, Голландія. 
 

20. Позначте рядок з правильними варіантами імен Максим, Геннадій, 

Ігор, Ілля у кличному відмінку: 

а) Максимо, Геннадіє, Ігоре, Іллє; 

б) Максиму, Геннадію, Ігорю, Ілле; 



в) Максиме, Геннадію, Ігорю, Іллє; 

г) Максиме, Геннадію, Ігорю, Ілле. 
 

21. Виберіть правильний варіант вживання іменника: 

а) гостра біль, широкий степ, столітній пил; 

б) далекий Сибір, гострий біль, тяжка недуга; 

в) широка степ, столітня пил, старий рояль. 
 

22. Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого роду ІІ 

відміни у родовому відмінку однини: 

а) спирту, квасу, хребта, мозку; 

б) квадрату, синтеза, фермента, імпульса; 

в) альпінізма, баскетбола, винятка, інтереса; 

г) клопоту, момента, ремонту, ритма. 
 

23. Познач рядок, де всі варіанти написання слів є правильними: 

а) сумішшю, піччю, постатью, зустрічю. 

б) галузю, радістью, совістю, тушшу; 

в) жовччю, кровью, якістю, сіллю; 

г) каніфоллю, міддю, верф’ю, більшістю. 
 

24. Виберіть правильний варіант правопису давального відмінка 

кількісних числівників: 

а) двостам, п’ятьстам, шестидесяти, семидесяти; 

б) двомстам, п’ятистам, шістдесяти, сімдесяти; 

в) вісьми, сімамстам, чотиром, дев’яносто. 
 

25. Виберіть найкращий варіант перекладу дієприкметників 

сложившиеся, написанный: 

а) склавшиєся, написанний; 

б) що склалися, написаний; 

в) складені, написаний. 


