МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Економіко-гуманітарний факультет
Кафедра гуманітарної підготовки
До участі в олімпіаді допускаються особи, які:
- отримали повну загальну середню освіту;
- є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Олімпіада проводиться двома турами:
- дистанційний (перший);
- очний (другий).
Дистанційний тур триває до 
10 березня 2019 року
. Для участі в
дистанційному турі необхідно:
1. Заповнити анкету для реєстрації, яка знаходиться за посиланням:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FjqIfmfMB06d-Iyf88-2ZIjuGQBSIn5JvE1EfdUe
U9tUNExRVVZHV0VZNEQ3NDVPMDhYNEJSSjRaUS4u

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 10 березня 2019 року на електронну адресу:
lingvdonnaba@ukr.net з поміткою «Олімпіада».
Результати перевірки робіт учасників дистанційного туру, а також правильні
відповіді, буде оприлюднено 12 березня 2019 року.
Учасники, які отримають не менше 75% балів на першому етапі, будуть
запрошені на другий очний тур олімпіади, що відбудеться 
17 березня 2019 року о
10:00за 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.
Українська мова
Завдання першого туру (2019 р.)
1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:
а) безкоштовний, списувати, розгойдати;
б) росцвісти, зхвилювати, безсмертний;
в) безхарактерний, стесати, розмести.
2. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних:
а) гукнути, безвиїзний, власний, злісний;
б) кістлявий, тиждневий, ненависний, якісний;
в) цілісний, месник, очисний, хвастливий.
3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження мають
подвоєння приголосних:
а) гол…андський, сум…а, груп…а, Марок…о;
б) тон…а, мадон…а, ван…а, Рус…о;
в) кас…а, брут…о, нет…о, клас…
4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з
апострофом:
а) Х…юстон, п…єдестал, миш…як, комп…ютер;
б) об…єкт, марсел…єза, батал…йон, рел…єф;
в) Н…ютон, міл…йонер, бар…єр, ін….єкція.
5. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по батькові в
орудному відмінку:
а) Павлом Івановичем, Іриною Романівной;
б) Сергієм Анатолієвичем, Аліною Ігоровною;
в) Борисом Миколайовичем, Надією Степанівною.
6. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ жінок у
родовому відмінку:
а) Оганесян, Павловой, Зотової, Козир;
б) Кудрявцевої, Гайдук, Сироти, Мальованой;
в) Сайко, Лацис, Дацун, Звонарьової.
7. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ чоловіків у
давальному відмінку:

а) Пасіці, Кочерзі, Франкові, Антоновичу;
б) Зубкову, Гамову, Сорокі, Друзь;
в) Моравіа, Заїкі, Сидорчукові, Плугатарю.
8. Позначте рядок з правильними варіантами загальних назв та імен у
кличному відмінку:
а) друг Петре, директору В’ячеслав;
б) друже Петре, директоре В’ячеслав;
в) друже Петре, директоре В’ячеславе.
9. Виберіть правильний варіант вживання іменників чоловічого роду II відміни
у Р.в. однини:
а) пульта, меда, курсу, екіпажа;
б) болю, сміха, місяця, ранка;
в) січня, дощу, Харкова, графіка.
10. Виберіть правильний варіант вживання словосполучень:
а) три селянина, чотири киянина, два дні;
б) три селянини, чотири киянини, два стола;
в) два стільця, три сина, чотири капелюшка.
11. Виберіть правильний варіант відповіді:
а) більше половини, самий перший, на восьмім повороті;
б) більша половина, на першім етапі, на восьмому повороті;
в) половина міста, найперший, на першому етапі.
12. Виберіть правильний варіант правопису родового відмінка кількісних
числівників:
а) п’ятдесяти, шести, двохсот;
б) п’ятидесятьох, шісти, двісті;
в) п’ятидесяти, шости, двохстами.
13. Знайдіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень принять
меры, благодарить друга:
а) прийняти міри, дякувати друга;
б) вжити заходи, дякувати друга;
в) вжити заходів, дякувати другові.
14. Позначте рядок, у якому всі займенники написані правильно в родовому
відмінку:
а) моєй, всих, мойого, їх;
б) моєї, всих, мого, їх;
в) моєї, всіх, мого, їх;

15. На перший склад падає наголос у слові:
а) колесо;
б) перепис;
в) фартух.
16. Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні:
а) Словник являєтьсянадійним джерелом інформації.
б) Камера схову розташованана першому поверсі.
в) Ялту вважаютьодним з найкращих курортів.
17. Кому перед ЯКтреба поставити в реченні:
а) Пам’ятаю ці події як сьогодні.
б) Затримався не більше як на годину.
в) Роса посипалась як дощ.
18. Фразеологізм «стріляний горобець»означає:
а) боязкий;
б) кмітливий;
в) досвідчений.
19. Знайдіть слово з м’яким знаком:
а) мен...ший;
б) тон...ший;
в) жен...шень.
20. Неправильно побудовано речення:
а) Князь Святослав був мудрим і хоробрим полководцем.
б) Авторами стрілецьких пісень часто є невідомі поети й композитори.
в) У полон узяли двох генералів й один документ.

