
2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсуз української мови ім. П. Яцика 

10 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему«Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Усі 

переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки. Природно, що людині, яку 

цькують, ми співчуваємо. Булер – жертва власних комплексів чи злочинець, якого потрібно 

покарати?» 

12 балів  

2. Виконайте тестове завдання. 

Увідповідніть вид речення із прикладом до нього.  

Вид речення Приклад 

1 складне сполучникове 

речення, частини якого 

поєднані сполучниковим 

сурядним та підрядним 

зв’язками 

 

2 складне речення, частини 

якого поєднані 

сполучниковим підрядним 

та безсполучниковим 

зв’язками 

 

3 складне речення, частини 

якого поєднані 

сполучниковим сурядним 

та безсполучниковим 

зв’язками 

 

4 складне безсполучникове 

речення 

А Українець Артем Ведель — один із небагатьох композиторів світового 

рівня, який не написав жодного світського твору, а вся його музика має 

релігійну складову. 

 

Б Опери «Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба», написані Миколою 

Лисенком, уже півтора століття не сходять зі сцен українських театрів, а їх 

автор є основоположником української оперної і симфонічної музики; 

тодішня критика   порівнювала його манеру гри з такими віртуозами, як 

Ференц Ліст і Фредерік Шопен. 

 

В Зробивши ставку на цукрову промисловість, молодий український 

підприємець Платон Симиренко збудував перший паровий завод, 

обладнаний новітніми технологіями; для його обслуговування він залучив 

західноєвропейських інженерів, а українцям, які працювали на 

підприємстві, забезпечив небачений для часів кріпацтва «соціальний 

пакет». 

 

Г Іван Пулюй тісно спілкувався з українськими літераторами, разом із 

Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким переклав із 

давньогрецької мови на українську Євангеліє, яке було видано у Львові. 

 

Д Іван Пулюй винайшов пристрій для медичних досліджень за допомогою 

рентгенівського випромінювання; листуючись із колегою з Німеччини 

Вільгельмом Рентгеном, він ділився своїми науковими експериментами –  

зрештою німець запатентував пристрій з Х-випромінюваннями, добре 

знаючи про винахід колеги-українця. 

 

4 бали 

3. Запишіть наведені іменники в кличному відмінку. 

Мотря, знавець, жнець, Жак, Олег, Ганнуся, товариш, син. 

 4 бали 

4. Від географічних назв утворіть прикметники (у початковій формі) та назви їхніх мешканців 

у множині. 

Бíле море, Бíла Цéрква, ГóстраМогúла, Новé Мíсто, Я́снаПоля́на. 

5 балів 

5. Поясніть значення кожного фразеологізму.  

Підсунути свиню, бігати як курка з яйцем, укрутити хвоста, аби з рук,ламаний гріш.  

5 балів  

Усього – 30 балів 

На виконання завдань відводиться 3 (три) години 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсуз української мови ім. П. Яцика 

11 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить, 

бо, хтівши догодить обом, він стане злу рабом» (Іван Франко).  

12 балів 

2. Виконайте тестові завдання. 

Увідповідніть вид речення та приклад до нього.  

Вид речення Приклад 

1 складне речення, 

частини якого поєднані 

сполучниковим сурядним, 

підрядним та 

безсполучниковим 

зв’язками  

 

2 складне речення, 

частини якого поєднані 

сполучниковим 

підрядним та 

безсполучниковим 

зв’язками 

 

3 складне речення, 

частини якого поєднані 

сполучниковим сурядним 

та безсполучниковим 

зв’язками 

 

4 складне 

безсполучникове речення 

А Нобелівська премія Іллі Мечникова в 1908 році за відкриття механізмів 

імунітету стала першою в історії «нобелівкою», яку Україна може вважати 

своєю, адже  видатний учений-біолог народився в Харківській губернії, 

закінчив місцевий університет, працював в Одесі професором й очолював 

першу в Російській імперії бактеріологічну станцію. 

 

Б На жаль, мало кому відомий цікавий факт: сьогодні Національний музей 

мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, що розташувався в центрі 

Києва в будинку, де мешкало подружжя, є найбільшим в Україні зібранням 

зарубіжного мистецтва. 

 

ВПерший шестиразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, Іван 

Піддубний уславився як феноменальний атлет: він не програв жодного 

турніру, і завершив силач виступи в 70-річному віці. 

 

Г У СРСР Івану Піддубному видали паспорт з національністю «русский» і 

написаним по-російськи прізвищем –  атлет із Полтавщини власноруч 

змінив свої дані в документі на «Піддубний» і «українець». 

 

Д Її голосу аплодували найкращі концертні зали світу і кілька континентів: 

у розквіті слави українка Соломія Крушельницька, яка народилася на 

Тернопільщині, підкорила оперні театри всієї Західної Європи, Росії й 

навіть екзотичних Єгипту, Чилі та Аргентини, а в її репертуарі були головні 

партії в найбільш знакових операх. 

 
4 бали 

3. Відредагуйте речення, замінивши помилково вжиті слова іншомовного походження правильним 

варіантом. 

Віталій удає з себе форс-мажора. Жодної координації в стосунках із дорослими не визнає. 

Узагалі, він виглядає ефективно, адже стилізовано вдягається. А от із вихованістю  в нього дилема. 

4  бали  

 

4. Поясніть значення кожного фразеологізму.  

Поставити крапку, верзти нісенітницю, не покладати рук, дісталося на горіхи, загрібати жар 

чужими руками. 

5 балів 

5. Запишіть наведені іменники в кличному відмінку. 

Господь, Христос, сер, Лебедин, розмай, Фрідріх, кравець, умілець, повстанець, бригадир. 

5 балів  

Усього – 30 балів 

На виконання завдань відводиться 3 (три) години 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика 

 

3 клас 

 

 

1. Напишіть твір-розповідь на тему «Мандрівка листочка» за 

поданим початком.  

На дереві жив листочок. Кожної осені він мав залишати своє дерево. 

На крилах вітру повільно спускався на землю… 

12 балів 

 

 

2. Доберіть до поданих слів синоніми. 

Барвистий, блакитний, багряний, ґречний, вітчизна, строкатий, 

приятель, педагог. 

8 балів 

 

 

3. Перепишіть слова, уставивши пропущені літери.  
Бер…зня, хлоп…ць, бр…ніти, тр…мати, справ…дливий, тр…щати, 

зел…нь, ш…потіти, д…ржати, тр…вога, дер…во, в…сна, бер…г, 

гл…бокий. 

7 балів 

 

 

4. Перепишіть речення та підкресліть у них головні члени. 

1. Вихованість відчиняє кожні двері. 2. Сполоханий зайчик знайшов 

захист під кущем. 3. Нашого захисту сьогодні потребує природа.  

 

3 бали 

 

Усього – 30 балів 

 

На виконання завдань відводиться 1(одна) година 

 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика 

 

 

4 клас 

1. Напишіть твір «Яка людина заслуговує на повагу?». 

12 балів 

 

2. Замініть подані вислови  словами-синонімами.  

Наприклад : накивати п’ятами – утекти. 

Пекти раки –   

Зарубати на носі – 

Бути на сьомому небі – 

Два чоботи пара – 

Не покладати рук –  

Водити за носа –  

Побити глеки –   

Заткнути за пояс –  

 

8 балів 

3. Запишіть слова,уставляючи апостроф чи м’який знак (де 

потрібно).  

 

Лін.., світан..ня, посун..ся, дзв..якнути, мавп..ячий, моркв..яний, 

св..яткувати, дев..ят.., тр..ох, радіс..т.., п..ятеро, Бат..ківщина. 

 6 балів 

4. Складіть і запишіть із поданих слів прислів’я. Підкресліть головні 

члени речення.Поставте потрібні розділові знаки. 

Говори, слухай, думай, а, мало, багато, ще, більше. 

4 бали 

Усього – 30балів 

 

 

 

На виконання завдань відводиться 1(одна) година 

 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсуз української мови ім. П. Яцика 

 

5 клас 

 

1. Напишіть казку за поданим початком. Доберіть до неї заголовок. 

Колись давно у високому замку жила Мова. Вона обожнювала порядок. Дуже не 

любила Мова, щоб слова часто повторювалися. От якось… 

12 балів 

 

 

2. З поданих слів запишіть прислів’я про мову.Поставте потрібні розділові знаки. 

Обід, на, слово, а, хліб, відповідь, на, бережи. 

Слово, зложиться, слова, до, мова. 

Пташка, людина, пір’ям, красна, а,знанням. 

 

6 балів 

 

3. Перепишіть слова та розберіть їх за будовою. Доберіть два спільнокореневі слова 

до підкресленого слова. 

Пролісок, предивний, майстерня, поні, прочитати, радість, перерозподіл, пюре, 

хитрющий, вітрисько.  

6 балів  

 

4. Відредагуйте подані речення та запишіть їх правильно. 

1. Я охоче приймаю участь у різних міроприємствах. 2. Письменник написав свій твір у 

двадцять років. 3. Саме головне в житті – жити в гармонії з оточуючими людьми. 

 

6 балів 

Усього – 30 балів 

 

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години 

 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика 

 

6 клас 

 

1. Напишіть твір-роздум «Бережіть природу!»  

  

12 балів 

 

2.  Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть із ними речення та запишіть 

їх. Підкресліть головні й другорядні  члени речення.  

Гнути кирпу, мотати на вус, водити за носа. 

6 балів 

 

 

3. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники. Слова запишіть парами. 

Редагування, контракт, аплодисменти, ін’єкція, лінгвістика, тавтологія. 

6 балів 

 

4. Відредагуйте подані речення. 

1. Обожнюю канікули в січні місяці. 2. Цей літературний герой являється прикладом для 

мене. 3. Наш клас зайняв перше місце в шкільному конкурсі. 4. На уроці мій друг завжди 

підіймає руку, щоб відповісти на запитання вчительки. 5. Бути чемним – страшенно 

просто й легко. 6. Коли виходите з кімнати, виключайте світло. 

6 балів 

 

 

Усього -  30 балів  

 

 

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика 

 

7 клас 

 

1. Напишіть твір  на тему «Краса рідного краю: у чому вона?» 

12 балів 

 

 

2. Підберіть іншомовні відповідники до поданих формулювань. 

Шоколадне морозиво на паличці – 

Комічний цирковий актор – 

Заклад, що збирає та зберігає книжки для громадського користування – 

Суддя в деяких спортивних змаганнях – 

Учасники парного спортивного чи музичного виступу – 

Змагання з метою виявити найдостойніших із числа його учасників – 

6 балів 

3.Відредагуйте речення. Числівники запишіть словами, поставивши їх у потрібному відмінку. 

Розкрити книгу потрібно на 151 сторінці. Хмарочос збудовано завдяки роботі 88 архітекторів та 

будівельників. Із 997 учнями познайомилася письменниця в нашій школі на протязі місяця. 

6 балів 

4.Запишіть слова правильно. 

Об...їз...ний, осін...ьо/зимовий, сто/літ...я, північно/західний, авіа/квиток, червоно/гарячий, гори/цвіт, 

бузково/рожевий, синьо/окий, моркв...яний, пес...ливий, м...р...живо, дит...ясла, о/пів/на/третю, 

соц/м..режі, західно/українс..кий, духм..яний, відео/зв..язок. 

 

6 балів 

Усього – 30 балів 

 

 

 

 

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. Яцика 

 

8 клас 

 

1. Напишіть твір на тему «З усіх утрат утрата часу найтяжча»(Г.Сковорода). 

12 балів  

2. Спишіть, уставивши букви та знявши риску. Розставтепотрібні розділові 

знаки.Підкресліть усі члени речення. 

Оба/б..ч старої груш.. ..ховавшись за/те густе листя сором..язливопочали в..з..рати ні/ким 

не/п..лохані голівки маку. За/те дев..ять мал..впр..крашаюч.. ст..жину не/займаною красою 

ні/скільки не/сором..лисялюдс..кого ока.  

9 балів 

3. Поставте подані іменники в родовому та орудному відмінках. 

 Криниця, килим, очі, сльоза, лікар, снігур, комір, школяр. 

 

4 бали 

4. Відредагуйте речення.  

1. Мійтоваришдужезанедужавгрипом. 2. Самийщасливий день у моємужитті – 

цепереможнагра по футболу з командою «Спартак». 3. Без хороших 

знаннівдужеважкознайтисвоємісто в житті. 4. Оксана завждиприймалаактивну участь у 

шкільнихміроприємствах. 5. Відрозлукиізріднимкраємйогосерцестискалосябіллю і 

розпачем. 

5 балів 

 

Усього – 30 балів 

 

 

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години 



2019 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика 

 

9 клас 

1. Напишіть твір-роздум на тему «Усі ми прагнемо свободи в думках, словах, діях, 

однак не можемо бути по-справжньому вільними, тому що або залежимо від інших, 

або наші вчинки можуть обмежити свободу інших. Людина може бути вільною по-

справжньому?». 

12 балів  

2. Виконайте тестові завдання. 

1. Увідповідніть член речення з виділеним фрагментом.  

Член речення 

1 підмет 

2 присудок 

3 додаток 

4 обставина 

Речення 

А SMS-повідомлення треба формулюватилогічно. 

Б Обмін досвідом – захопливе заняття. 

В Часто просять обмінюватися відповідями на Ваші запитання з іншими 

користувачами. 

Г Зауваження робіть не публічно, а  в приватному листі. 

Д У цей світ ми прийшли вдосконалитися. 

2. Увідповідніть вид односкладного речення з його прикладом. 

Види односкладних речень 

1 називне 

2 означено-особове 

3 неозначено-особове 

4 безособове 

 

Речення 

А Стеж за собою, дотримуйся правил гігієни, доглядай за своєю шкірою. 

Б У журналах часто можна побачити приклади яскравого макіяжу. 

В При денному світлі яскравий макіяж виглядає грубо та недоречно, 

навіть може підкреслити недоліки. 

Г Інколи обраного стилю одягу дотримуються протягом життя. 

Д Яскравий молодіжний одяг. 

 

 

8 балів 

3. Зніміть риску та запишіть слова правильно.  

Авто/вокзл, відео/зпис, Євро/союз, Євро/парлмент, нано/частинки, радіо/комітет, 

медіа/лінгвістика,чотирьох/мільярдний, двохсот/рíччя, норд/вест, світло/рожевий, 

біло/сніжний, секретар/референт, мовно/літературний, південно/слов’янський. 

5 балів 

4. Поясніть значення фразеологізмів. 

Ганяти вітер по світу, п’ята колона, убивати в колодочки, заткнути за пояс, вискочити на 

сухе. 

5 балів  

Усього – 30 балів 

 На виконання завдань відводиться 3 (три) години 

 

 


