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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

СЕКЦІЯ  
 «УКРАЇНСЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ

10 клас

І рівень 
1. Позначте рядок, у якому частку НЕ з усіма словами потрібно 

писати окремо:
А не/підписані ще документи; не/має дощу; не/зробивши вчасно
Б не/веселий голос; не/шукаючи причин; не/здужав підняти
В він не/має сумнівів; ніким не/спрямований; не/можливо відчути
Г не/потрібно поспішати; не/великий обсяг; нічому не/навчено
Д не/можна визначити; не/розкрито тему; не/просячи допомоги

2. Означення є відокремленим і виділяється з обох боків комами, 
якщо воно

А виражене дієприкметниковим зворотом
Б виражене прикметниковим або дієприкметниковим зворотом
В  виражене дієприкметниковим зворотом і стоїть перед означу-

ваним словом
Г стосується особового займенника
Д поширене, узгоджене

3. У якому рядку всі словосполучення не потребують редагування
А збіг обставин, виключення з правила, діяти на підставі інструкції
Б з’ясувати питання, міститься всередині, узагальнюючі речення
В  чинний правопис, вияснити обставини, пропустити заняття че-

рез хворобу
Г змужніле обличчя, оточуючий світ, повною мірою
Д розквітлий сад, пекучий біль, навколишній світ
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

4. Правильно утворені дієслівні форми в рядку
А плавати — пливу, плаваєш, пливуть
Б провітрювати — провітрюєш, провітрюють, провітрюймо
В пролити — проллю, проллєш, проливайте
Г боротися — борешся, боряться, боріться
Д провести — проводжу, проводиш, проводьте

5. Оберіть рядок, у якому всі іменники у формі називного відмінка 
множини мають закінчення -И

А відсоток, снігур, мак, крапка
Б груша, суміш, оболонка, міст
В зв’язок, листок, стовбур, гілка
Г пазур, хрущ, круча, пензлик
Д двір, клітка, комар, помилка

6. «Слава навіки буде з тобою, Вольності отче, Богдане-герою!» — 
це рядки з твору

А «Чи не той то хміль»
Б «Гайдамаки»
В «Чорна рада»
Г «De Libertate»
Д «Маруся Чурай»

7. Зображення незвичайних подій, фантастичні елементи, напруже-
ний сюжет, переважно трагічне розв’язання конфлікту — це ознаки

А історичної пісні
Б думи
В балади
Г календарно-обрядової пісні
Д соціально-побутової пісні

8. Закликом до українців — «Обнімітеся ж, брати мої. Молю вас, 
благаю!» — закінчується твір

А «Гайдамаки»
Б «Катерина»
В «Сон» («У всякого своя доля…»)
Г «І мертвим, і живим…»
Д «Заповіт»
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

ІІ рівень 

1. Від кожного слова різними способами утворіть по 3 слова різ-
них частин мови (іменники, прикметники, прислівники, дієслова). 
Позначте суфікси та префікси, за допомогою яких утворилися нові 
слова, визначте і запишіть способи словотворення.

Хоробрий, новий, ліс, грати, переходити, учитель, земля, 
вечір, змінити.

2. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сформулюйте 
основні правила правопису складних слів.

Багато/складовий, мало/продуктивний, двадцяти/трьох/ 
кілограмовий, допустово/протиставний, пед/практика, 
жан рово/композиційний, макро/лінгвістика, максимально/ 
короткий, мікро/топонім, мова/посередник, мово/творчість, 
об’єктивно/зумовлений, об’єктно/суб’єктний, одно/компо-
нентний, пів/столітній, псевдо/науковий, різно/стильовий, 
складно/сурядний, слова/синоніми, спів/автор, стилістич-
но/забарвлений, супер/ознака, терміно/творення, технічно/пра-
вильний, франко/прусський, анти/науковий, гіпер/зв’язок, доку-
ментально/зафіксований, часто/вживаний, мега/структура, 
мікро/текст, мова/джерело, напів/пом’якшений, одно/видовий, 
орфографічно/складний, послідовно/розташовані, п’яти/го-
динний, складно/підрядний, супер/легкий, суто/формальний, 
суфіксально/префіксальний, терміно/система, тридцяти/шес-
ти/річний, умовно/наслідковий, фонетико/морфологічний.

3. Доведіть, що твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?» — соціально-психологічний роман. Визначте проблематику 
твору.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ІІІ рівень 

1. Запишіть приклади речень до кожного випадку вживання тире 
в простому і складному реченні. Сформулюйте правила.

2. Проаналізуйте художні засоби поезії Лесі Українки «Contra spem 
spero!», визначте їх роль у розкритті ідейного змісту твору.

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 
То ж тепера весна золота! 
Чи то так у жалю, в голосінні 
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі, 
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане 
Та кора льодовая, міцна, 
Може, квіти зійдуть — і настане 
Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем’яную 
Буду камінь важкий підіймать 
І, несучи вагу ту страшную, 
Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну 
Не стулю ні на хвильку очей - 
Все шукатиму зірку провідну, 
Ясну владарку темних ночей.
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

Так! я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Буду жити! Геть, думи сумні!

11 клас

І рівень 
1. Позначте рядок, у якому правильно утворено всі форми від по-

даних дієслів
А летіти — літаєш, літають, летимо
Б написати — напишеш, напишімо, написав би
В їсти — їмо, їсиш, їдять
Г сідати — сидять, сиди, сидячи
Д підписати — підписуєш, підпишуть, підписала

2. Позначте рядок, у якому є поширене речення
А Батько сидів засмучений.
Б Нагороджено переможців.
В Сатурн був начебто царем.
Г Село перестало бути глухоманню.
Д Сонце почало підніматися.

3. Позначте рядок, у якому всі службові слова — частки
А тільки гори, уві сні, проти вітру
Б мовбито працюють, хай знають, лише сьогодні
В майже щодня, не знають, ходив би до школи
Г на світанку, виконала ж таки, мало друзів
Д де в чому, ніби просить, навіть не зупинилися

4. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
А повсякденний, екзамен, аґрус
Б доріжка, каша, кошеня
В корінь, привокзальний, по-українськи
Г мороз, дзвонити, зоря
Д вітчизна, майструвати, вітер
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

5. Прочитайте речення:
Слова накочуються на мене легіонами — (1) то поверхові 

й непосидющі, як горобці, то глибинні, (2) то стерті, як копійки, 
(3) що роками котяться з рук у руки, то цілком новенькі, (4) мовби 
лише вчора у якійсь кузні викувані; (5) слова напливали на мене по-
вінню, (6) дев’ятим валом, (7) обступаючи зусібіч…

Неправильним є обґрунтування пунктуації в рядку
А  тире 1 після узагальнювального слова перед однорідними чле-

нами
Б коми 2, 6 — між однорідними членами
В коми 3, 4 — перед підрядною частиною
Г крапка з комою 5 — між частинами безсполучникового речення
Д кома 7 — перед відокремленою обставиною

6. Висловом Епікура «Подяка блаженній натурі за те, що по-
трібне зробила неважким, а важке непотрібним» завершується твір

А «De Libertate»
Б «Слово про похід Ігорів»
В «Повість минулих літ»
Г «Бджола та Шершень»
Д «Всякому місту звичай і права»

7. Риторичні запитання: «Що ми?.. чиї сини? яких батьків? ким? 
за що закуті?..» — ставить автор у творі

А «Україна в огні»
Б «До Основ’яненка»
В «Чорна рада»
Г «І мертвим, і живим…»
Д «Гайдамаки»

8. Помилкове слововживання подано в рядку
А вимірювальний пристрій, витяг з протоколу, виняток з правила
Б звинувачення у зраді, обговорюване питання, вчинити правильно
В знаходиться в центрі, діюче законодавство, набути досвіду
Г висновок експерта, зробити по-іншому, зіставити явища
Д наступне запитання, скасувати зустріч, брати участь у заходах
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

ІІ рівень 

1. Запишіть словами цифри: від 678 відняти 16; розподілити між 
350 школами; віддати 242 претендентам; домовитися з 75 орга-
нізаціями; протягом 56 днів; відповісти 765 клієнтам; вартістю 
не більше 550 гривень; поширений у 180 країнах світу; до 564 дода-
ти 60; провели бесіду з 57 учнями; від 54 до 77 відсотків; роздати 
442 учням; група у складі 68 осіб; розрахуватися з 458 клієнтами; 
у 87 населених пунктах; погодити з 735 організаціями; відповісти 
264 абонентам; працювати протягом 57 років; вагою близько 450 кі-
лограмів.

2. Перепишіть речення та зробіть його синтаксичний розбір (ви-
значте і запишіть тип складного речення, підкресліть члени речення, 
подайте лінійну схему).

У квітні, коли вперше закувала зозуля і Сула, яка широко розли-
лася, почала входити в береги, Улянка одержала відповідь на сво-
го листа, який написала і відправила ще взимку, хоча давно вже 
втратила надію.

3. Назвіть риси неоромантизму. Доведіть, що драму-феєрію «Лі-
сова пісня» Лесі Українки написано в стилі неоромантизму. Розкрий-
те неоромантичну проблематику твору.

ІІІ рівень 

1. Запишіть визначення прикладки та відокремленої прикладки. 
Перепишіть подані речення, підкресліть прикладку, поставте розді-
лові знаки. До кожного випадку відокремлення прикладки запишіть 
правило.

1. Олександрі стало любо, що все-таки воно є сонце і є 
вона ота батькова пісня. 2. У глибині дому співав за роботою 
батько могутній бородань із чорними лискучими очима. 3. По-
стійний колообіг речовин забезпечує функціонування біосфери 
як цілісної екосистеми. 4. Хмільний, з прохолодою барвінковий 
цвіт цвіт провесня і весни з розмаху крилом ударив йому в очі. 
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5.Суворий Дант вигнанець флорентійський встає із темряви 
часів середньовічних. 6. На жоржини, на троянди ранок чис-
тий, золотистий сипле сльози-діаманти. 7. Опера «Наталка 
Полтавка» стала шедевром світового мистецтва. 8. Григо-
рій Сковорода народився в селі Чорнухах, що на Полтавщині. 
9. Унизу, як величезне біле покривало, простяглася північна 
пустеля тундра.10. Оптимістка за характером вона завжди 
знаходила вихід із скрутного становища.

2. Проаналізуйте художні засоби поезії Олександра Олеся «Чари 
ночі», визначте їх роль у розкритті ідейного змісту твору.

Сміються, плачуть солов’ї 
І б’ють піснями в груди: 
«Цілуй, цілуй, цілуй її, — 
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там, 
Чи забуття, чи зрада: 
Весна іде назустріч вам, 
Весна в сей час вам рада.
На мент єдиний залиши 
Свій сум, думки і горе — 
І струмінь власної душі 
Улий в шумляче море.
Лови летючу мить життя! 
Чаруйсь, хмелій, впивайся 
І серед мрій і забуття 
В розкошах закохайся.
Поглянь, уся земля тремтить 
В палких обіймах ночі, 
Лист квітці рвійно шелестить, 
Траві струмок воркоче.
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

Відбились зорі у воді, 
Летять до хмар тумани… 
Тут ллються пахощі густі, 
Там гнуться верби п’яні.
Як іскра ще в тобі горить 
І згаснути не вспіла, — 
Гори! Життя — єдина мить, 
Для смерті ж — вічність ціла.
Чому ж стоїш без руху ти, 
Коли ввесь світ співає? 
Налагодь струни золоті: 
Бенкет весна справляє.
І сміло йди під дзвін чарок 
З вогнем, з піснями в гості 
На свято радісне квіток, 
Кохання, снів і млості.
Загине все без вороття: 
Що візьме час, що люди, 
Погасне в серці багаття, 
І захолонуть груди.
І схочеш ти вернуть собі, 
Як Фауст, дні минулі… 
Та знай: над нас — боги скупі, 
Над нас — глухі й нечулі…»
Сміються, плачуть солов’ї 
І б’ють піснями в груди: 
«Цілуй, цілуй, цілуй її — 
Знов молодість не буде.
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СЕКЦІЯ  
 «РОСІЙСЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

9 класс

І уровень
1. Назовите слово, которое является исключением среди наречий 

на шипящий и в то же время именем существительным 2-го склонения.

2. Определите, к каким частям речи относятся следующие слова.
Дважды, двойка, удвоить, двойной, вдвое, двойственный; 

синий, синева, синеть, синь, синеющий, синенький, посинев; чи-
тать, чтение, читатель, прочитанный, читальный, прочтя.

3. Замените синонимами выделенные слова, при этом старайтесь уси-
лить их значение, придать высказыванию большую эмоциональность.

1. Эта картина удивила меня. 2. Пейзаж был очень красивый. 
3. Незна комец показался ему человеком недобрым. 4. Николай 
Лукьянович хотел успеть, он шел быстро. 5. Ирина радовалась. 
6. Девушка плакала, умоляя о помощи. 7. Так поступить мог только 
неумный человек. 8. Чтобы разобраться в этом, нужно много 
работать. 9. Не пытайтесь меня обмануть. 10. Можно предложить 
много вариантов решения этой проблемы.

4. Отметьте верные определения.
Агат — титул военачальника в султанской Турции.
 Бегония — род растений с красиво окрашенными листьями или 
яркими цветками.
Болонья — порода маленьких декоративных собак.
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 Доминанта — основной признак или важнейшая составная 
часть чего-либо.
Капрал — музыкальная инструментальная пьеса.
Кильватер — армейский головной убор.
Колье — ожерелье с драгоценными украшениями.
Куранты — башенные или большие комнатные часы с музыкой.
Пандус — наклонная плоскость у входа в здание.
Трапеза — лестница на судне.

ІІ уровень

1. Какие из представленных слов имеют омонимы в русском 
языке? Запишите омонимичные слова, составьте предложения (сло-
восочетания) с каждым из них.

Выжить, линия, город, клетка, кран, книга, лавка, спать, 
топить, рысь.

2. Выделите неодушевлённые существительные.
Лев, кукла, группа, кактус, народ, табун, муха, войско, чудо-

вище, младенец, зануда, богатырь, Зевс, молодняк, стая, тополь, 
отряд, воин, море, учитель, страна, волк, сирота, компания, куз-
нечик, кузнец, король, коллектив, помощник.

3. Выделите односоставные предложения. Определите их типы.
1. Вот парадный подъезд. (Н. Некрасов) 2. Отколе, умная, 

бре дешь ты, голова? (И. Крылов) 3. С утра немного распогоди-
лось. 4. Худой мир лучше доброй ссоры. 5. Приветствую тебя, 
пустынный уголок! (А. Пушкин) 6. В кухне весь день варят, жарят, 
пекут. 7. Из одного зернышка каши не сваришь. 8. Живите, звуков 
сочетанья, и повторяйтесь без конца! (З. Гиппиус) 9. Буренку, по-
мнится, купили в соседнем селе. 10. Ах, вот он, сюрприз! 11. Вода 
камень точит. 12. Здесь легко дышится. 13. Дело было в начале сен-
тября. 14. О вкусах не спорят.
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ІІІ уровень

1.  Спишите, раскрывая скобки, вставляя, где следует, пропущенные 
буквы, расставляя знаки препинания.

В конце апреля, в еще голом, сквозном лесу, на возвыше..ых 
прогретых местах сквозь ж..сткую кож..стую подстилку про-
бивается (сон)трава. На нежных опуше..ых стеблях как (бы) 
ещ.. (не)окрепших от перворождения дремл..т крупные (сине)
фиолетовые цветы. Об эту пору растень..це ещ.. без единого 
листочка: просто стебель и на нем — цветок. (Сон)трава 
так и зимовала под снегом под опавшими древесными лис-
тьями с уже готовым бутоном с тем чтобы пока вокруг еще 
нет (н..)одной травинки первой пробит..ся к солнцу поскорее 
разв..рнуть бутон и понежит..ся подр..мать в ласковых веш-
них лучах. Н..чего подобного этой яркой праз..ничной сини нет 
во всем пока еще (не)прибра..ом (буро)жухлом лесу и потому 
так радос..но изумиш..ся когда ещ.. (из)дали за много шагов 
увидиш.. это диво весны.

Рвать цветок нельзя. Он и сам по себе (трепетно)нежный 
(не)прик..саемый и даже под бодрящим апрельским со..нцем н.. 
в силах пр..поднять дремотно опуще..ой головы. Если же его 
сорвать то он тут (же) безвольно поникнет и уснет (на)всег-
да… (От)того и назван так: сон-трава.

Но вот (все)таки рвут многочисле..ые посетители вешне-
го леса! Рвут и вскоре бросают. Бросают (из)за этой нежной 
(не)прикасаемости растения а стало быть (из)за его бе..
полезности и (не)нужности. Бывает в воскрес..ный день все 
лесные тропки ведущие к электричке усыпаны завядшими 
и ра..топта..ыми цветами. (По Е. Носову)

2. Просклоняйте числительное 125 781.
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10 класс

І уровень

1. Выберите в скобках нужную форму местоимения.
1. У (него, его) нет ни минуты свободного времени. 2. Для (него, 

его) не представляет интереса этот вопрос. 3. Благодаря (ней, 
ей) мы смогли пойти на экскурсию. 4. Мальчик повёл нас (к нему, 
к себе). 5. Я услышал (моё, своё) имя. 6. Впереди ехал (сам, самый) 
Кутузов. 7. Поезд останавливался на (каждой, всякой, любой) 
станции. 8. (Их, ихние) книги я не брал.

2. Укажите род приведённых несклоняемых существительных.
Ассорти, хинди, Батуми, фрау, салями, пони, портье, боа, си-

тро, какаду, фортепьяно, авторалли, безе, Капри, кимоно, Мари, 
эскимо, шасси, пюре, ЮАР, цеце, Лимпопо, торнадо.

3. Составьте словосочетания с приведенными ниже словами, тре-
бующими разных падежей зависимого слова..

Ручаться — гарантировать, начать — приступить, оде-
вать — надевать, спрос — потребность, беспокоиться — тре-
вожиться, преимущество — превосходство, вера — уверенность, 
расфасовать — упаковать, тормозить — препятствовать, пред-
упреждать — предостерегать, ценить — дорожить.

4. Исправьте ошибки в следующих фразеологизмах.
Вызвать оскому; наводить примеры; за любую цену оказать-

ся при власти; вторая волна эмиграции припала на перестройку; 
выбороли победу; на честь победы; утруднять ситуацию; опе-
каться детьми.

ІІ уровень

1. Употребите данные прилагательные в значении относительных 
и качественных.

Волчий, деревянный, каменный, молочный, мраморный, нервный, 
рыцарский, соболиный, шелковый, ювелирный.
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2. Найдите и исправьте ошибки, допущенные в приведенных ниже 
предложениях.

1. Он неоднократно убеждался о том, что в споре с однокласс-
никами часто бывал неправ. 2. В журнале опубликована рецензия 
о книге. 3. Согласно распоряжения заведующей, в библиотеке бу-
дет организована выставка древних книг. 4. По окончанию перего-
воров представители делегаций подписали совместное заявление. 
5. Факты, о которых изложил автор письма, при проверке полнос-
тью подтвердились. 6. Студенты уделяют внимание на записи 
во время лекций. 7. Это был характерный ему почерк. 8. По завер-
шению эксперимента ученые опубликуют аналитический отчет. 
9. На этот вечер смогли приехать лучшие учителя со всех районов 
города.

3. Запишите словами и просклоняйте числительное 492 815.

ІІІ уровень

1. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, раскрывая 
скобки, расставляя знаки препинания.

Утро застало нас близ моря. О том что ночью буш..вал девя-
тиба..ьный шторм напоминали лиш.. пл..вучие водоросли броше..
ые на пр..брежные криста..ические скалы. Их так много что ка-
жется (как)будто океан наро..но пос..лал..десь этот зеленый ко-
вер. У самой земли еще влажно мерцает мелкая холодная изморо..ь 
но вверху небо уже криста..ьно чистое. Вдруг брыз..нули первые 
лучи солнца, и ми..ионы бри..иантов забл..стали везде на кустах 
мо..евельника в зарослях камыша растущего у ближайшей реч..нки 
и на вспыхнувшей огнем броше..ой перламутровой раковине. Ка-
жется здесь не ступала нога человека но вот виден свежий след 
(трех)тонки проехавшей по пес..аному берегу да вон чей-то (полу)
разруше..ый до..аник. Однако посмотрите уж не след ли это мед-
вежонка?

Нам надо поторапливаться и поэтому мы наскоро подкрепив-
шись сви..ой туш..нкой и ш..коладом отправляемся в путь. Обувь 
наша не высохла (таки) и вопреки заверениям очень пром..кает. 
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Все сияет после (не)давнего ливня и голубые цветы ц..кория и ка-
кие (то) кусты с красными ягодами. Мой приятель заб..рается 
за ними в самую чащ..бу (не)смотря на то что кусты кол..тся 
и жал..тся. Посмотрите вот птенцы ш..роко ра..евают клювы. 
Как низко ра..положены гнезда! Здесь наверное их (не)кому разо-
рять.

Так мы продолжаем продвигат..ся вперед вз..мая эту неожи-
да..ую для нас дань с природы. Но так как наш ар..ергард слишком 
ра..тягивается начальник экспедиции дает приказ подр..вняться. 
И мы продолжаем и..ти забыв о всех горестях и из..янах нашей 
экспедиции.

(Не)нужно чере..чур пр..уменьшать трудность таких похо-
дов но я не хочу и пр..уменьшить то удовольствие которое они 
доставляют. Мы идем через лес окр..пленный мириадами капель 
которые висят даже на без..глых ветвях старых елок. Как н.. 
тяжелы наши рюкзаки мы все (в)последствии с удовольствием 
вспоминали наше путешествие. (М. Филипченко)

2. Продолжите предложение В начале лета мы поехали в Карпаты, 
образуя:

— простое предложение, осложненное однородными членами 
предложения;

— простое предложение, осложненное обособленными члена-
ми предложения;

— сложносочиненное предложение;
— сложноподчиненные предложения с разными типами прида-

точных (не менее 4-х типов).
Укажите:
— какие члены предложения являются однородными;
— какие члены предложения обособляются;
— тип сложносочиненного предложения;
— типы придаточных в сложноподчиненных предложениях.



20

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

11 класс

І уровень

1. Расставьте ударение в словах.
Иконопись, искра, испокон, каталог, каучук, кремень, корысть, 

патриархия, паралич, приданое, сантиметр, сосредоточение, сто-
ляр, тошнота, щавель, глашатай, полисмен, джентльмен, бармен.
2. Образуйте словосочетания (предложения) с глагольными фор-

мами, чтобы была видна разница в их значениях.
Брызгает — брызжет, двигает — движет, капает — каплет, 

метает — мечет.
3. Среди представленных слов найдите архаизмы и историзмы. 

Выпишите их в отдельные колонки.
Армяк, флешмоб, баталия, аршин, принтер, трембита, баять, 

батрак, десница, злочинства, исподний, трамплин, уста, выя, бур-
лак, бричка, денщик, драгун, каземат, кювет, камзол, лазарет, 
княгиня, курьер, период, оброк.
4. Приведённые существительные поставьте в форму единствен-

ного числа и определите их род.
Ботинки, сандалии, туфли, валенки, георгины, клавиши, вуа-

ли, рояли, щупальца, мозоли, эполеты, плацкарты, комментарии, 
ведёрки, манжеты, рельсы, расценки, городишки, плутишки.

ІІ уровень
1. Запишите словами и просклоняйте числительное 3 841 527.

2. В каждой строке найдите «лишнее» слово (учитывая наличие 
у них омонимов, синонимов, антонимов, паронимов и т. п.). Объясните 
свое решение.

Брак, кран, такса, трактор, вид
Метель, вьюга, ураган, пурга, буран.
Лисичка, колонка, зайчик, синичка.
Песчаный, водный, красный, земной, эффективный.
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3. Определите, в каких лексических значениях употреблены в при-
водимых контекстах многозначные слова.

І Вода, окись водорода, Н2 О — простейшее устойчивое в обыч-
ных условиях химическое соединение водорода с кислородом 
(«Большая советская энциклопедия»).
Мосты чугунные чрез воды шагнут широкою дугой (А. С. Пушкин).
Два месяца я жил на Кавказе; воды мне были очень нужны 
и чрезвычайно помогли, особенно серные, горячие (А. С. Пушкин).
Одно и то же в первых четырёх стихах сказано, и вышла 
[т. е. получилась] вода (И. А. Гончаров).

ІІ На краю дороги стоял дуб (Л. Н. Толстой).
Сооружая себе карету, Иван Онуфрич не столько думал 
об удобствах, сколько о том, чтоб железа и дубу было вволю 
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
Эх, ты, дуб, так ничего и не понял.

ІІІ Тутовые гусеницы ткали шёлк (А. Н. Толстой).
Из кусочков тюля, кружев, плюша и шёлка выходили просто чу-
деса, нечто обворожительное, не платье, а мечта (А. П. Чехов).
— Ну, я его и взвинтила! — хвасталась дородная женщина 
в шелках (М. Горький).

ІІІ уровень
1. В приведенных предложениях найдите случаи перехода слов 

из одной части речи в другую.
1. Вошел высокий военный, косая сажень в плечах. (К. Симонов) 

2. Итак, в одном департаменте служил один чиновник (Гоголь) 
3. У влюбленного мечты, нежны, и чисты. (П. Антокольский) 
4. Мы ехали шагом, Мы мчались в боях И «Яблочко»-песню Держа-
ли в зубах. (М. Светлов) 5. А впрочем, он за вас горой… (А. Пуш-
кин). 6. Вместо тысяч бьются двое. (А. Твардовский) 7. Батюшки, 
беда! (А. Пушкин). 8. Мой брат — первый ученик в школе. 9. Он 
болен не шутя — и я не сомневаюсь, Что в этой голове мучений 
было тьма… (М. Лермонтов) 10. Но куча будет там народу И вся-
кого такого сброду (А. С. Пушкин). 11. Я жду тебя ровно в пять. 
12. Не печалься, ступай себе с богом. (А. Пушкин)
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2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, раскрывая 
скобки, расставляя знаки препинания.

Как (н..)боялись засухи, она (все)таки пр..шла. Небо было (до)
нельзя ра..калено и с него почти отвесно падали кол..щие лучи со..
нца а в воздухе уже начинал веять дыш..щий гарью ветерок. Овес 
не поднявшийся еще и на (пол)аршина от земли уже поблек. Про-
ся..ые поля едва колебл..мые жарким дыханием ветра настоя..ого 
на увядших полевых травах (без)устали отливали своими унылыми 
(бледно)зелеными кистями. Почти (не)заросшие в этом году тра-
вою паровые поля печально разнообразили картину. Пес..аная зем-
ля которая (по)видимому н..когда особенно избалована дождями 
окончательно задыхалась от зноя.

(Кое)где попадавш..еся нам навстречу стада еще более уси-
ливали тоскливую (не)пр..глядность полей. И только один раз 
мы заметили возле них пастуха не спеша идущего за стадом 
и с видимым усилием тащ..щего свою палку. Он безучас..но посмо-
трел на нас и пута..о об..яснил куда нам следует ехать чтобы 
попасть на мельницу. (Не)смотря на раннее время деревня через 
которую мы проезжали поражала своей пусты..остью. Только 
(кое)где на завалинке сидела (какая)нибудь старуха да копошились 
ребятишки почти (не) интересовавшиеся нами. Даже собаки и те 
лаяли как (то) (не)хотя и (как)будто по привычке. Но вот в от-
далении мы увид..ли небольшой домишко с штукатуре..ми стена-
ми. Это и было н.. что иное как мельница где мы ра..читывали 
остановит..ся на ночевку. Весело выглядывают из (ярко)зеленой 
листвы черепи..чатые и камыш..вые крыши построек без устали 
вращается обвеша..ое маслянистыми каплями замшелое колесо 
беше..о стучит в амбаре ж..рнов с приглуше..ым ш..потом пле-
щется реч..нка убегающая куда (то) (в)глубь степей. Уж не пр..
мерещилось ли все это нам? (М. Филипченко)
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СЕКЦІЯ  
 «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

10 клас

LEVEL I (8 points)
GRAMMAR COMPREHENSION

Task 1.  Choose the correct form of the verb. (20 × 0,1 = 2 points)

1. I … anyone play so well in my whole life.
a) did never see
b) have never seen
c) had never seen
d) will never have seen

2. I … to the library a lot recently.
a) have gone
b) have been going
c) had been going
d) will have been going

3. I … his name, but the face was familiar.
a) didn’t know
b) hadn’t known
c) haven’t known
d) won’t know

4. When I arrive at the airport tomorrow, my whole family … for me.
a) wait
b) waits
c) waited
d) will be waiting
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5. She will speak to Professor Moore as soon as he … free.
a) will be
b) shall be
c) is
d) were

6. When Martin … his car, he took it out for a drive.
a) has repaired
b) had repaired
c) had been repaired
d) was repairing

7. When the students … the experiment, they wrote the report on it.
a) were making
b) made
c) had been making
d) had made

8. By the time the guests … the children will have decorated the fir-tree.
a) arrived
b) arrive
c) will arrive
d) would have arrived

9. Bill wondered if they ….
a) would marry
b) marry
c) will marry
d) are going to marry

10. She had been cooking the dinner for half an hour when she remem-
bered she … to buy bread.

a) forgot
b) had forgotten
c) has forgotten
d) has been forgotten
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11. ‘What did you use to do on Sundays?’ — “We would usually … to 
church in the morning.’

a) go
b) went
c) were going
d) used to go

12. I … reading a wonderful book about space travel.
a) just finish
b) just do finish
c) have just finished
d) have just been finishing

13. It was the first time we … to a Mexican restaurant.
a) go
b) went
c) have been
d) had been

14. Can you come out to play?’ — ‘No, we … dinner at the moment.’
a) have
b) are having
c) have had
d) have been having

15. How much … to get into the arena?
a) it costs
b) costs it
c) does it cost
d) does it costs

16. It’s only the second time I … a job interview.
a) have
b) am having
c) have had
d) have been having
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17. What did you do while … for the others to come?
a) were you waiting
b) you were waiting
c) had you been waiting
d) you had been waiting

18. Don’t you think Sam … just like his father?
a) looks
b) is looking
c) has been looking
d) had been looking

19. By eight o’clock tonight … computer games for over twelve hours!
a) you’ll play
b) you’ll be playing
c) you have played
d) D you’ll have been playing

20. If you … so bad-tempered, Julie wouldn’t have got annoyed with you.
a) haven’t been
b) weren’t
c) wouldn’t have been
d) won’t have been

Task 2. Choose the correct form of the word. (20 × 0,1 = 2 points)
1. Everyone complained … the awful food.

a) about
b) for
c) on
d) over

2. The last time I saw Jonathan, he looked very relaxed. He explained 
that he’d been on holiday the … week.

a) earlier
b) following
c) next
d) previous
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3. The plane … has just taken off is an hour late.
a) it
b) what
c) which
d) who

4. You don’t need this word. You should cross it ….
a) down
b) out
c) over
d) up

5. I told you … switch off the computer, didn’t I?
a) don’t
b) not
c) not to
d) to not

6. I’d like to see the photo ….
a) took
b) you took it
c) that you took
d) that you took it

7. We’d all decided to go on holiday together, but the plan fell …, I’m 
afraid.

a) away
b) back
c) out
d) through

8. I suppose you’re being nice to make … the awful way you behaved 
yesterday,

a) away of
b) down on
c) in with
d) up for



28

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

9. Someone … me there’s been an accident on the motorway.
a) asked
b) said
c) spoke
d) told

10. We passed shops … windows were decorated for Christmas.
a) the
b) their
c) which
d) whose

11. When I rang Tessa last week, she said she was busy … day.
a) that
b) the
c) then
d) this

12. It rained all the time, was a great pity.
a) that
b) what
c) which
d) who

13. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he … use 
the phone.

a) can
b) could
c) may
d) must

14. Judy … going for a walk, but no one else wanted to.
a) admitted
b) offered
c) promised
d) suggested
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15. My friend Nigel, … works in the City, earns much more than I do.
a) that
b) which
c) who
d) whose

16. Everyone … the building was searched by the police.
a) enter
b) entered
c) entering
d) enters

17. …I really need is a long holiday.
a) that
b) what
c) which
d) who

18. The job is similar … my old one.
a) as
b) at
c) to
d) with

19. There was a fall … ten per cent in prices.
a) at
b) by
c) in
d) of

20. Could you let me know …Friday at the latest?
a) by
b) to
c) up to
d) until
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Task 3. a)  Complete the text with the correct article — a or the.  
(10 × 0,1 = 1 point)

This is a true story about (1) … man who chose (2) … worst possible 
time for his crime. It happened in London in (3) … summer of 1972. (4) 
… man stole a barge on the River Thames.

(5) … owner of (6) … barge soon discovered that it was missing 
and immediately informed (7)… police so that they could look for it. 
Normally (8)… river is quite (9) … busy place, and it would be difficult 
to find what you were looking for. On this day, however, there was (10) 
… dock strike, and so there was only one barge on the river. The thief 
was quickly found and arrested.

Task 3. b)  Complete the text with the correct form of the verbs.  
Conditional sentences) 
(10 × 0,1 = 1 point)

Yesterday protesters managed to hold up work on the Oldbury bypass. 
Protest leader Alison Compton defended the action by members of the 
Green World group. ‘If we don’t protest, soon there’ll be no countryside 
left,’ she told reporters. The bypass is now well behind schedule, and if the 
protesters had not held up the work so often, (1)… (it/open) two months 
ago. ‘If these fields (2)… (disappear), we’ll never see them again,’ said 
Ms. Compton. ‘Why can’t we use public transport? If more people (3)… 
(travel) on buses and trains, we wouldn’t need new roads. If the motor 
car had never existed, the world (4)… (be) a more pleasant place today.’

But many people in Oldbury want their new bypass. ‘If (5)… 
(they/not build) it soon, the traffic jams in the town will get worse,’ said 
Asif Mohammed, whose house is beside the busy A34. ‘We

just can’t leave things as they are. If things remained the same, 
people’s health (6)… (suffer) even more from all the pollution here. 
It’s terrible. If we don’t get the traffic out of the town, (7)… (I/go) 
mad. If (8)… (I/know) earlier how bad this problem would get, (9)… 
(I/move) out years ago. But now it has become impossible to sell this 
house because of the traffic. The government waited too long. If (10)… 
(they/do) something sooner, there would be less traffic today.’
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And the protest is making the new road even more expensive. ‘If this 
goes on, there won’t be enough money left to finish the road,’ says the 
Transport Minister.

Task 4. Choose the correct form of the verb. (to-infinitive/bare in-
finitive/gerund)

(20 × 0,1 = 2 points)

1. … the book, she gave it to Peter.
a) To read
b) Reading
c) Being read
d) Having read

2. They walked in silence between the tables, now … with books.
a) to load
b) loading
c) loaded
d) load

3. He looked at a … copy of the newspaper.
a) fold
b) folded
c) to fold
d) being folded

4. The boy … by Betty is a friend of mine.
a) invited
b) inviting
c) be invited
d) invite

5. The room was lit by a … candle.
a) burn
b) burning
c) burned
d) having burned
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6. She was found … on the grass.
a) play
b) played
c) having played
d) playing

7. My friends like … to our house.
a) being invited
b) inviting
c) invited
d) invite

8. He did not recollect such a thing … to him before.
a) happen
b) happened
c) having happened
d) being happened

9. He made us … for several hours.
a) to wait
b) waited
c) wait
d) to be waiting

10. They won’t let us … the Customs till our luggage has been examined.
a) to leave
b) leaving
c) leave
d) left

11. I was astonished … that he had left for England.
a) learn
b) to learn
c) learning
d) learnt
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12. He happened … at the window at that moment.
a) stand
b) stood
c) to be standing
d) to have been standing

13. She is said … very rich before leaving the country.
a) be
b) been
c) being
d) to have been

14. We are waiting for his first novel … in English.
a) publish
b) publishing
c) to be published
d) have published

15. Every hour he stops his work … a cigarette.
a) to smoke
b) smoking
c) to have smoked
d) smoke

16. Three men are reported … in the accident.
a) to injure
b) injuring
c) injured
d) to have been injured

17. Something made them … the meeting early.
a) to leave
b) left
c) leave
d) to be left

18. Where can I have my umbrella …?
a) to mend
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b) mending
c) mend
d) mended

19. … all her shopping she went home.
a) To do
b) Done
c) Having done
d) To be done

20. Her daughter sat quite silent, with her eyes … on the ground.
a) to fix
b) fixed
c) fixing
d) have fixed

LEVEL II (12 points)
VOCABULARY COMPETENCE

Task 5. Choose the correct option of the word. (20 × 0,2 = 4 points)

1.There are many small brown … on the beach.
a) rocks
b) bricks
c) pebbles
d) boulders

2. After the accident they took him to the ambulance …  a stretcher.
a) onto
b) with
c) in
d) on

3. Banking is a respected … 
a) task
b) employment
c) work
d) career
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4. Donna knew that she was right and was determined to …  up for 
herself.

a) stay
b) shout
c) stand
d) support

5. Jake got up early and left quietly without …  anyone.
a) bothering
b) upsetting
c) annoying
d) disturbing

6. Tom bought a …  of bananas at the supermarket yesterday.
a) group
b) pile
c) stack
d) bunch

7. Julie decided to break …  with her boyfriend after they’d been 
together for two years.

a) down
b) out
c) up
d) away

8. To get the best view, we drove right to the …  of the cliff.
a) border
b) limit
c) edge
d) margin

9. The astronauts’ landing on the moon was a historic …  for the world.
a) moment
b) interval
c) instant
d) period
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10. I haven’t yet … all my ambitions.
a) managed
b) achieved
c) succeeded
d) reached

11. My rich uncle … a large estate in England.
a) belongs
b) owns
c) claims
d) holds

12. This brooch has ·been passed … through three generations as a family 
heirloom.

a) over
b) away
c) down
d) off

13. I’m feeling quite ill and may not be … such a long journey.
a) in with
b) in for
c) up to
d) over to

14. The lion gave such a… that we all ran away.
a) purr
b) bark
c) grunt
d) roar

15. Sally …. down on everyone who isn’t as clever as her.
a) puts
b) pushes
c) takes
d) looks
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16. John decided to … his subscription to the magazine.
a) delay
b) undo
c) cancel
d) delete

17. His injuries seemed minor at first, but in the end they were … 
a) deathly
b) lethal
c) fatal
d) terminal

18. The murderer was … to life imprisonment.
a) accused
b) sentenced
c) charged
d) tried

19. She … herself with her new perfume.
a) showered
b) sprinkled
c) sprayed
d) scattered

20. The school was very small, with a … of only three teachers.
a) team
b) crew
c) cast
d) Staff

Task 6. a) Read the text below and choose the correct answer (A, B, 
C or D) to fit each gap. (10 × 0,2 = 2 points)

Exams or continuous assessment?
How do you feel when you (1)… an exam? Do you always (2) … in 

getting all your ideas down on paper, or do you sometimes feel that you’re 
(3) … a mess of it? Apart from those lucky few who (4) … through exams, 
most secondary school (5) … find them very stressful.
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Many teachers are (6) … of the problems their students face and use a 
different method for

measuring their progress: continuous assessment. With continuous as-
sessment, students are given various (7) … to do throughout the year. All 
their marks are added together to produce a total mark at the (8) … of the 
year. Students have to (9) … more responsibility for their education be-
cause they can’t rely on doing well on just one day. Also, they have more 
time to (10) … over their work, meaning that they are able to do their best.

1. A write  B make  C sit  D give
2. A manage  B succeed  C achieve  D pass
3. A doing  B having  C taking  D making
4. A sail  B go  C move  D drive
5. A colleagues  B prefects  C classmates  D pupils
6. A recognizable  B knowledgeable  C aware  D intelligent
7. A efforts  B tasks  C achievements  D results
8. A end  B finish  C edge  D stop
9. A take  B get  C make  D do

10. A consider  B imagine  C think  D examine

Task 6. b) Use the word given in capitals at the end of each line to 
form a word that fits in the gap in the same line. (10 × 0,2 = 2 points)

In the operating theatre

Have you ever been to hospital to have an (1) …? It’s an in-
teresting experience. While the patient in the ward is wait-
ing (2) … to be taken into the operating theatre, the (3) … 
and nurses are getting the theatre, and themselves, ready. This 
(4) … involves making sure they, the theatre and the equip-
ment are (5) … clean. Hygiene and (6) … are the most impor-
tant things. The patient arrives and is usually given an (7) … 
of an anesthetic, so he or she is (8) … of what happens next. 
Sometimes this involves cutting their body open. If you think 
that’s (9) … just remember it can be hugely (10) … to the 
patient — sometimes the difference between life and death!

OPERATE
ANXIOUS
SURGERY
PREPARE
THOROUGH
SAFE
INJECT
AWARE
DISGUST
BENEFIT
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READING COMPREHENSION
Task 7. You are going to read magazine articles A, B about the 

problems of work and bosses. After reading, find in them words with 
meanings 1–10. (10 × 0,4 = 4 points)

Article A. Who would you rather work for?
Women are more efficient and trustworthy, have a better understanding 

of their workforce and are more generous with their praise. In short they 
make the best managers, and if men are to keep up they will have to start 
learning from their female counterparts, a report claims today.

The survey of 1,000 male and female middle and senior managers from 
across the UK is an indictment of the ability of men to function as lead-
ers in the modern workplace.

A majority of those questioned believed women had a more modern 
outlook on their profession and were more open minded and considerate. 
By way of contrast, a similar number believe male managers are egocen-
tric and more likely to steal credit for work done by others.

The findings tally with a survey of female bosses carried out in the US. 
A five-year study of 2,500 managers from 450 firms found that many male 
bosses were rated by their staff of both sexes to be self-obsessed and auto-
cratic. Women on the other hand leave men in the starting blocks when it 
comes to teamwork and communication with staff.

In Britain more that 61% of those surveyed said men did not make 
better bosses than women. Female managers use time more effectively, 
with many of those surveyed commenting that juggling commitments is a 
familiar practice for women with a home and a family.

Female managers also appear to make good financial sense for penny-
pinching companies: most people, of either sex, would rather ask for a rise 
from a man.

‘If men want to be successful at work they must behave more like 
women’, said the magazine’s editor, Rufus Olins. ‘Businesses need to 
wake up to the fact that so-called feminine skills are vital for attracting 
and keeping the right people. In the past women who aspired to manage-
ment were encouraged to be more manly. It looks now as if the boot is on 
the other foot’.
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Article B. Which bosses are best?
How do you like your boss? Sympathetic, empowering and not too 

busy, probably. They will be aware of the pressures of your job, but del-
egate responsibility where appropriate. They will be interested in your 
career development. Oh, and, preferably, they will be male.

In a survey for Royal Mail special delivery, a quarter of secretaries 
polled expressed a preference for a male boss. Only 7% said they would 
prefer a woman. The future of management may be female, but Ms High-
Flier, it seems, can expect little support from her secretary.

One should not, of course, assume that all secretaries are female, but 
women still make up the overwhelming majority. So it makes uncomfort-
able reading for those who like to believe that a soft and cuddy sisterhood 
exists in a previously macho office environment, where women look out 
for their own. The findings also raise questions about neat predictions of a 
feminized future for management, where ‘womanly’ traits such as listen-
ing skills, flexibility and a more empathetic manner will become normal 
office currency.

Business psychologist John Nicholson is surprised by the survey’s 
findings, asserting that ‘the qualities valued today in a successful boss are 
feminine, not masculine’. He is empathic that women make better bosses. 
‘They listen more, are less status-conscious, conduct crisper meetings, are 
much more effective negotiators and display greater flexibility”.

Anecdotal evidence suggests that a reluctance to work for a woman 
may be more a question of management style that substance. ‘It’s just 
women bosses’ attitude’, says Martha, a PA for 25 years who has worked 
predominantly for women, including a high-profile politician. ‘It’s some-
thing women have that men don’t. When they are critical they are much 
more personal, whereas men sail through not taking a blind bit of notice’.

Sonia Neill, a former secretary at Marks and Spencer, has experi-
enced power struggles between women even where there was a signifi-
cant disparity in status. ‘Women either find it awkward to give you work 
or they try to assert themselves by giving you really menial tasks. Men 
never do that’.
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Article A
1. people with the same jobs as each other
2. a clear sign that a system isn’t working
3. thinking only about yourself
4. giving orders without asking others for their opinions
5. wanted to achieve an important goal

Article B
6. aspects of person’s character
7. absolutely convinced
8. based on stories about personal experience
9. a difference between things
10. behave in a determined way

LEVEL III (10 points)
LISTENING COMPREHENSION

Task 8. You are going to listen to a TV critic talking about the pro-
gramme “That’ll Teach ‘Em”. Mark the sentences (1–10) true (T) 
or false (F). (10 × 0,5 = 5 points)

1. Sixteen teenagers took part in the experiment.
2. They didn’t have to sleep at school.
3. The uniforms were not very comfortable.
4. They had to stay inside the school grounds all the time.
5. The students were not allowed to talk during the classes.
6. They really missed not being to use computers and calculators.
7. They thought the classes were boring.
8. The students failed because they weren’t intelligent enough.
9. School subjects today are easier than in the 1950s.
10. Most of the teenagers enjoyed the experiment.
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WRITING

Task 9. An Internet forum has announced an “International Sports 
Survey”. Write an article (120–150 words) about your country’s 
most important sporting event. Include the information on:

— when and where it is held;
— the event’s history
— description of the event
— the prize of the event.
     (5 points)

11 клас

LEVEL I (8 points)
GRAMMAR COMPREHENSION

Task 1. Put the verbs in brackets into an appropriate verb form. 
(2 points)

1) My plane’s been delayed. Don and Suzanne ......... (wait) for me at 
the airport for hours.

2) When I was younger I ......... (eat) pizza almost every day!
3) Man is said ......... (invent) the wheel about ten thousand years ago.
4) I hate ......... (lie to) by my friends.
5) If she ......... (not/threaten) him, he wouldn’t have left.
6) The president ......... (visit) Ohio in a week’s time.
7) He ......... (not/go) with her if he had known she would behave so ir-

responsibly.
8) You ......... (get) fatter every day — you really should go on a diet.
9) I wish I ......... (teach) how to use computer when I was at school.
10) You must ......... (starve) to have eaten such a big dinner last night.
11) Suppose they ......... (cancel) the flight. How would you have got home?
12) I wish they’d be quiet — they ......... (talk) for hours.
13) You’d better ......... (go) to bed as we have to be up early tomorrow.
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14) Ann would love ......... (lie) on a beach now, instead of typing reports.
15) Hopefully, all forms of discrimination ......... (wipe out) by the end 

of this century.
16) He hasn’t finished the work yet, but he ......... (finish) by this evening.
17) I feel a bit sick now. I wish I ......... (not/eat) so much.
18) I’d prefer ......... (talk) with friends rather than ......... (watch) television.
19) A lecture ......... (give) in the main hall at the moment.

Task 2. Complete the text with a suitable preposition in each space. 
(2 points)

1) Please excuse me ......... being rude. I won’t do it again.
2) She is a promising writer. How do you feel ......... her new book?
3) My cousin got ......... his quinsy very quickly. Tomorrow he’s com-

ing to school.
4) I wonder how she managed to get ......... college, she has always 

been a bit stupid, to put it mildly.
5) Just look at him! What’s he hinting .........?
6) Peter lagged ......... again. Shall we carry some of his things?
7) Deer live ......... grass.
8) Butter is made ......... milk.
9) Mr. Finch objected ......... your plan and I think he was right.
10) The chairman reported ......... home affairs.
11) Though she is very stubborn he talked her ......... buying a vacuum 

cleaner. He is the best shop assistant.
12) She is so strict. I wonder if she has ever smiled ......... her pupils.
13) I could tell ......... her smile that she was puzzled a bit.
14) They lived happily since Liz was married ......... Andrew.
15) Alex asked Polly ......... the other day. They went to a sushi bar.
16) Put ......... your cigarette sir. You mustn’t smoke in here.
17) Your essay isn’t good. You must do it ..........
18) Her bright red dress stood ......... on the white and blue garments of 

her companions.
19) The teacher blamed the accident ......... him, though it was his friend.
20) Elder children are often jealous ......... their younger siblings.
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Task 3. Complete the second sentence so that it has a similar 
meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the 
word given. (2 points)

1)  I saw the film although I strongly dislike thrillers.  
SPITE I saw the film ......... dislike of thrillers.

2)  Mr. Jones needn’t go if he doesn’t want to. 
OBLIGED Mr. Jones ......... if he doesn’t want to.

3)  He locked the gate so that the dog wouldn’t escape. 
PREVENT He locked the gate ......... escaping.

4)  It was unkind of you to talk to her like that. 
NOT You ......... to her like that.

5)  I don’t find it difficult to get up early any more. 
USED I ......... to get up early.

6)  All the employees handed in heir repots apart from Gene. 
WHO Gene was the ......... hand in his report.

7)  You can use my computer, but you must be careful with it. 
LONG You can use my computer ......... careful with it.

8)  The two football referees were in complete agreement. 
COMPLETELY The football referees ......... other.

9)  My dad always arrives late to pick me up from school. 
RIGHT My dad never ......... to pick me up from school.

10)  There were no tickets left for the show at the ticket office. 
RUN The ticket office ......... tickets for the show.

Task 4. Read the text and look carefully at each line. Some of the 
lines are correct and some have a word that mustn’t be there. Put (+) 
if the line is correct. If a line has a word that should not be there, write 
the word in the space on the right (2 points).

1.  The house was three rooms in depth from front to back, 
giving it is ..............

2.  six rooms in all on the main floor, and in the first of these, 
to the left ..............
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3.  of the hallway, we found Great Nananne, under a layer 
of hand-sewn ..............

4. quilts in an one old plantation four-poster, without a canopy, ..............
5. of simple mahogany design. I say plantation bed when I  refer ..............
6.  to this species of a furniture because the pieces are so huge, 

and so ..............
7. often crammed into small city rooms that one immediately
8. envisions more space in the country for which this kind ..............
9.  of furnishing must have been designed. Also, the iron ma-

hogany ..............
10. posts, though the artfully tapered, were otherwise plain. ..............

LEVEL II (12 points)
VOCABULARY COMPETENCE

Task 5. Complete each sentence with a word formed from the word 
in capitals. (4 points)

1) Her drama teacher spotted her acting ......... right away. ABLE 
2) The video game presented ......... difficult levels. INCREASE 
3) He responded with ......... and frustration to her 

delaying tactics.
ANGRY 

4) There is world-wide concern about the ......... of the 
ozone level.

DESTROY 

5) To ......... that children eat healthily, we must teach 
them about nutrition.

SURE 

6) The race car was designed ......... for speed. PURE 
7) When I eat at a restaurant, I like to try a ......... of 

different dishes.
VARY 

8) She had a terrible ......... after the loud rock concert. HEAD 
9) The Internet has led to the rapid ......... of new mans  

of communication.
EXPAND 

10) There is more ......... among teenagers of 
environmental issues than there was fifty years ago.

AWARE 
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11) That was the ......... Math exam I’ve ever taken! TOUGH 
12) Our favourite restaurant is very busy on Saturday 

nights, so we make sure to make a ......... before we go.
RESERVE 

13) It was so ......... May to say something like that, that we 
were all shocked.

LIKE 

14) The best way to stay in shape is avoid ......... foods  
like chocolate and crisps.

HEALTH 

15) The opera was much more ......... than I though it 
would be.

ENJOY 

16) Even though it looked complicated, it was .........  
a simple design.

BASIC 

17) The sales assistant at the clothes shop was very ......... HELP 
18) His achievements aroused great …………. among  

his peers.
ADMIRE 

19) She ran the entire ......... of the field. LONG 
20) The surge in new business has created an ......... boom. ECONOMY 

Task 6. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best 
fits each space. (4 points)

Some people say that Oxford is the most attractive city in England. 
Whether this is (1) ......... or not, it is certainly worth a visit. It is also ideal 
for a day (2) ......... from London, as there are regular trains and buses at 
fifteen-minute (3) ......... which only take about an hour to get there.

You should (4) ......... plenty of time to visit Oxford’s unique and var-
ied range of historic attractions. What is probably of most (5) ......... 
to the visitor is the famous University with its different colleges. 
You can (6) ......... several of these elegant historic buildings in a day, 
as the majority of them are (7) ......... walking distance of one an-
other. Many of the oldest and most remarkable colleges are cer-
tainly (8) ........., and most are open to visitors in the afternoon. It is 
a good idea to check before visiting, (9) ........., as opening days and 
times vary.
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The two rivers that (10) ......... through the city are another major attrac-
tion for residents and tourists (11). Both the Thames and the Cherwell riv-
ers are lined with lush green vegetation, and a stroll along their (12) ......... 
or a leisurely boat ride is the perfect way to round off a day of sightseeing. 
Different kinds of boats are available for hire at several central locations 
from April to September.

1) A real B genuine C honest D true
2) A trip B travel C journey D voyage
3) A gaps B breaks C intervals D spaces
4) A allow B permit C agree D let
5) A attention B notice C interest D curiosity
6) A look around B see through C find out D check up
7) A inside B under C within D beneath
8) A placed B located C addressed D positioned
9) A yet B despite C however D although

10) A flow B move C pour D lead
11) A similar B same C likely D alike
12) A sides B edges C fringes D banks

READING COMPREHENSION

Task 7. You are going to read the text about a poet. Choose the cor-
rect answer. (4 points)

CORRUPTION
Sharon had marched up to my desk, obviously furious, and demanded 

‘a word outside’. At that moment I was just curious to find out what had 
bothered her so much. I followed her outside. “I’ve just paid a little visit 
to our old friend Fat Micky,” she said, “to put some pressure on him about 
last year’s Renfrew robbery, and he says you took some cash to ‘lose’ 
some evidence. Well?”

If I’d known what was coming, I could have reacted better, but I’d 
been caught completely off guard and I knew it showed. “It’s a lie,” I said, 
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as coolly as I could. “He’s a criminal and will say anything.” I hoped I 
sounded convincing but she was looking straight at me with her sharp blue 
eyes and I felt like a schoolboy in trouble with the headmaster. I leaned 
back against the wall trying to look like I didn’t have a care in the world, 
despite the fact that I was having difficulty breathing and I could feel the 
beads of sweat gathering on my forehead.

Sharon was a woman I’d always admired. A tough detective and a very 
good one, too. It wasn’t easy for a woman to make it as a detective and earn 
the respect of all her colleagues. But it hadn’t been easy for me either, a boy 
from the poorest area in Glasgow. I was a good detective, one of the best, 
in fact, and I’d only ever made one mistake — taking money from Micky. 
It had been just after I had split up with my wife and I was badly in debt. I 
had never done anything like it before and I never intended to do it again.

Now, as Sharon confronted me, I felt small, ugly and very guilty. I also 
felt annoyed with her at that moment. What made her so perfect? Had 
she never put a foot wrong anywhere? Ever? My mind raced as I tried to 
decide what to do. Should I tell the truth, explain what had happened and 
hope she’d take my side? Or should I just brush off the accusation and 
pray she didn’t tell anyone? I had no idea if this conversation could finish 
off my promising career as a police officer o not.

At the end of the day it would all come down to my word against 
Micky’s and he was just a cheap criminal. But I didn’t want people whis-
pering behind my back, wondering if it were true, whether I really was 
a corrupt officer of the law. If word got out, this would always be on my 
record. Once your superiors had lost confidence in you it was almost im-
possible to get it back and I didn’t want to lose my chance of further 
promotion. I’d already made it to detective inspector and I saw no reason 
why I couldn’t go higher. Except now there was Micky’s betrayal casting 
a dark shadow over my dreams.

I shrugged my shoulders and attempted a cheeky grin at Sharon. “You’re 
the last person I expected to believe Micky. I should be offended,” I said. 
She laughed, but it was an empty laugh and it didn’t reach her cold eyes. 
“I didn’t believe him. Until now, that is. It’s a shame really, because you 
were always the one person in the station that I looked up to. I thought you 
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were very honest and I’ve just lost a little more faith in humanity,” she said. 
“But don’t worry, your dirty little secret is safe with me.”

As I watched her turn around and go back into the station, I finally 
managed to take a deep breath. Of course, I was very relieved that she 
wouldn’t talk and I trusted her because I knew that, unlike me, she really 
was an honest person. But her words had affected me deeply. I had lost 
her respect forever. I would be able to hold my head high with everyone in 
the station, apart from hr. even if I ever did manage to get the promo-
tion I longed for, there would always be one person who knew I didn’t 
deserve it.

I. Sharon was angry because
1 Fat Micky was threatening her.
2 she found out the writer had put her in danger.
3 she thought the writer may have harmed the case.
4 she had been tricked by Fat Micky.

II. When the writer says ‘I’d been caught completely off guard’ in 
paragraph two, he means he

1 reacted wrongly.
2 was seen doing wrong.
3 wasn’t feeling confident.
4 was taken by surprise.

III. When Sharon made her accusation the writer
1 was afraid that he looked guilty.
2 managed to persuade her that he was innocent.
3 didn’t try to defend himself.
4 succeeded in staying calm.

IV. In the third paragraph, the writer implies that his mistake
1 was Sharon’s fault.
2 should be forgiven.
3. hadn’t hurt anyone.
4. ended his marriage.
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V. The writer was worried that
1 he would lose his job.
2 his colleagues would lose their trust in him.
3 Micky would try to hurt him.
4 Sharon’s career would be affected.

VI. In paragraph six, Sharon shows that she
1 still admired the writer.
2 would reveal what she knew.
3 felt disappointed with the writer.
4 believed the writer was innocent.

VII. After his conversation with Sharon, the writer
1 knew she would never trust him again.
2 was relieved that she would forgive him.
3 knew that he would never be promoted.
4 felt very annoyed with her.

LEVEL III (10 points)
LISTENING COMPREHENSION

Task 8. You are going to hear a professor giving a lecture about im-
proving memory. Fill the gaps with a word or short phrase (5 points)

(1) Dr Sullivan claims to be able to remember ......... names.
(2) Good memory reduces the need to refer to a ......... or computer.
(3) Good memory can help you to increase your ......... skills.
(4) Improving your memory will enable you to make informed ......... 

more easily.
(5) Scientists have proved that improved memory can prevent the onset 

of .........
(6) An improved memory may even ......... our lives.
(7) Dr Sullivan tells us that the brain is the most amazing and ......... 

human organ.
(8) The long-term memory ......... for extremely long periods of time.
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Task 9. The following headline appeared in Feelgood, a lifestyle 
magazine, introducing an article about the attitudes of young people.

Being young — it’s not fun

You decide to write a letter to the magazine based on your own experi-
ence, and giving reasons for your views. Write your letter (120–150 words) 
(5 points)
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СЕКЦІЯ  
 «НІМЕЦЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

9 клас

Niveau 1
Aufgabe 1.
Was passt zusammen?
Finden Sie Wörter mit ähnlicher Bedeutung.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

1. der Opa a) der Besitzer
2. der Gast b) der Besucher
3. der Betrieb c) das Brötchen
4. der Eigentümer d) die Diskussion
5. die Debatte e) das Dokument
6. die Urkunde f) das Ergebnis
7. die Erzählung g) das Essen
8. der Fleischer h) die Firma
9. die Mahlzeit i) das Gebäude

10. das Geschäft j) die Geschichte
11. der Grund k) der Gewinner
12. der Sieger l) der Großvater
13. das Bauwerk m) der Käufer
14. die Semmel n) das Stockwerk
15. der Ober o) der Kellner
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16. der Witz p) der Laden
17. der Raum q) der Lastwagen
18. das Resultat r) der Metzger
19. der Lkw s) der Scherz
20. der Kunde t) die Ursache
21. die Etage u) das Zimmer

Aufgabe 2.
Finden Sie die logische Entsprechung.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwort-

blatt.
1. Foto : fotografieren = Gemälde : malen                                           
2. Elefant : Rüssel = Mensch :  _____________________________
3. Pullover : Wolle = Gürtel :  ______________________________
4. höflich : Höflichkeit = intelligent :  ________________________
5. Quadrat : eckig = Kreis : ________________________________
6. Auto : Motor = Kutsche :  _______________________________
7. weiß : schwarz = fröhlich :  ______________________________
8. Freude : lachen = Schmerz :  _____________________________
9. Zucker : süß = Senf :  ___________________________________
10. Teppich : Fußboden = Lampe :  __________________________
11. Mücke : stechen = Schlange :  ___________________________
12. Kilo : Gewicht = Meter :  _______________________________
13. Flügel : Vogel = Flosse :  _______________________________
14. anfangen : aufhören = einschlafen : _______________________
15. Violine : Trommel = leise :  _____________________________
16. Messer : scharf = Nadel :  ______________________________
17. bejahen : verneinen = annehmen :  _______________________
18. verbieten : erlauben = Verbot :  __________________________
19. Musikstück : Komponist = Gedicht :  _____________________
20. Baum : Blätter = Buch :  _______________________________
21. Licht : Lichtschalter = Kerze :  __________________________



54

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Aufgabe 3.
Welches Wort passt nicht in die Reihe?
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

1. a Blitz b Donner c Regenbogen d. Mond

2. a riechen b backen c blasen d atmen

3. a bleiben b springen c hüpfen d klettern

4. a Briefkasten b Klingel c Haustür d Auto

5. a Buchhandlung b Drogerie c Feuerwehr d Friseur

6. a Bürste b Creme c Kamm d Gabel

7. a Diskothek b Musik c Getränke d Friedhof

8. a sprechen b flüstern c rufen d gähnen

9. a Schuh b Sandale c Schal d Stiefel

10. a Bild b Wand c Tapete d Teppich

11. a Finger b Hand c Daumen d Gesicht

12. a Brieftasche b Kreditkarte c Scheck d Bargeld

13. a Wurst b Muscheln c Schinken d Speck

14. a Ferien b Weihnachten c Ostern d Pfingsten

15. a deutsch b bayrisch c italienisch d polnisch

16. a Schach b Mühle c Dame d Spiel

17. a Zigarette b Zigarre c Pfeife d Feuerzeug

18. a antworten b drücken c ziehen d halten

19. a aggressiv b geizig c neidisch d glücklich

20. a Kuli b Tinte c Bleistift d Filzstift

21. a Zehe b Fuß c Bein d Knochen
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Aufgabe 4а.
Was ist richtig?
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

A. Ich habe den Schlüssel auf den Tisch …

1. gelegen. 2. gelegt. 3. gelogen. 4. gesetzt.

B. Um Spagetti zu kochen, braucht man …

1. eine Pfanne 2.
einen 
Becher 3. einen Topf 4.

eine  
Schüssel.

C. Ein falsch parkendes Auto wird …

1. weggezogen 2. fortgeführt. 3. abgeschleppt. 4. angeschoben.

D. Man kann einen Fernseher nicht …

1. ausschalten. 2. anmachen. 3. einschalten. 4. zudrehen.

E. Schokolade schmeckt süß, aber eine Zitrone schmeckt …

1. bitter. 2. salzig. 3. scharf. 4. sauer.

F. Auf der Bank kann man kein Geld …

1. überweisen. 2. einzahlen. 3. abheben. 4. schicken.

G. Sein Geburtstag war … einer Woche.

1. vor 2. seit 3. bevor 4. in

H. Jemand mit einem deutschen Pass ist ein …

1. Deutscher. 2. Deutsche. 3. Deutschen. 4. Deutsch.

I. Welches ist kein Milchprodukt?

1. Quark 2. Käse 3. Margarine 4. Sahne

J. Ich bin sehr … Politik interessiert.

1. an 2. in 3. für 4. mit

K. Was ist falsch?  ⃰ Er war …, die Treppe hochzugehen.

1. außerstande 2. unfähig 3.
nicht  
in der Lage 4.

nicht 
möglich
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Aufgabe 4b.
Was passt zusammen?
Bilden Sie Sprichwörter oder Redensarten? 
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

1. Am Abend wird a) kurze Beine.
2. Was ich nicht weiß, b) der Faule fleißig.
3. Wenn zwei sich streiten, c) nicht vor dem Abend loben.
4. Lügen haben d) freut sich der Dritte.
5. Alte Liebe e) haben die größten Kartoffeln.
6. Man soll den Tag f) dann hast du in der Not.
7. Morgenstunde hat g) macht mich nicht heiß.
8. Spare in der Zeit, h) rostet nicht.
9. Wer zu spät kommt, i) kommt Rat.

10. Die dümmsten Bauern j) den bestraft das Leben.
11. Kommt Zeit, k) Gold im Munde.

Niveau 2

Aufgabe 1. 
Stimmt das? Antworten Sie mit  ja  oder  nein.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

1. Wenn es viel regnet, gibt es ein Erdbeben. nein
2. Beethoven war ein deutscher Schriftsteller.
3. Ein Vermieter muss Miete bezahlen.
4. Hannover liegt in Niedersachsen. ja
5. Der Mont Blanc ist der höchste deutsche Berg.
6. Im Süden der Schweiz spricht man Italienisch.
7. Blumenkohl ist eine Blume.
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8. Eier und Bananen kann man schälen.
9. Die Berliner Mauer fiel 1989.

10. Österreich besteht aus Kantonen.
11. An den Autobahnen stehen viele Ampeln.
12. Die Alpen liegen im Norden Deutschlands.

Aufgabe 2.
Lesen Sie die Biografie des Bayernkönigs Ludwig II. 
Sind die Aussagen zum Text richtig? Antworten Sie mit ja oder nein.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Ludwig II wurde am 25. August 1845 in Schloss Nymphenburg geboren.
Er und sein Bruder Otto bekamen eine strenge Erziehung und hatten 

wenig Kontakt zu den Eltern Maximilian II. von Bayern und Marie von 
Preußen. Zeitgenossen schreiben, dass Ludwig Kostüme, Theater und Bil-
der liebte. Er besaß eine starke Phantasie und war bereits in den jungen 
Jahren ein Einzelgänger.

Ludwig war erst 18 Jahre alt, als er König wurde. Er war ohne Erfah-
rung in der Politik und schrieb später: „Ich bin überhaupt viel zu früh 
König geworden. Ich habe nicht genug gelernt.

1866 musste Bayern am Krieg gegen Preußen teilnehmen und verlor. 
Seitdem gab Preußen in der Außenpolitik die Richtung an und Ludwig 
musste gehorchen. Ende des Jahres reiste Ludwig das einzige Mal durch 
sein Königreich. Dann ließ er seine Minister regieren und lebte einsam 
auf seinen Schlössern in seiner Phantasiewelt.

1967 verlobte sich Ludwig mit Sophie, der jüngeren Schwester der 
Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die Hochzeit wurde vorbereitet, aber 
Ludwig löste nach einigen Monaten die Verlobung. Manche Historiker 
denken, dass Ludwig mehr an Männern als an Frauen interessiert war, 
obwohl er für viele Frauen ein Idol war. 

Ludwig baute sich eine „Gegenwelt“, in der er seine Träume verwirk-
lichen konnte. Er schlief tagsüber und lebte nachts, besuchte Theater- und 
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Opernvorstellungen, die nur für den König allein aufgeführt wurden und 
liebte die Musik von Richard Wagner.

Für seine Schlösser Neuschwanstein, Hohenschwangau, Linderhof 
und Herrenchiemsee brauchte Ludwig riesige Mengen Geld. Seine Re-
gierung konnte das 1885 nicht mehr erlauben und erklärte den König für 
psychisch krank. Nun durfte er nicht mehr regieren und Ärzte und Psych-
iater passten auf ihn auf. Er wurde im Schloss Berg am Starnberger See 
gefangen gehalten.

Am 13. Juni 1886 starb er im Starnberger See – der Grund ist bis heute 
nicht geklärt. Sein Arzt wurde im See gefunden, er war auch ertrunken. 
Ludwigs Taschenuhr war allerdings um 18.54 stehengeblieben, die Uhr 
des Arztes aber erst um 20.10 Uhr …

1. Die Eltern Maximilian und Marie liebten Ludwig sehr,  
aber waren auch streng.

nein

2. Man sagt, dass Ludwigs Hobby das Theater war. ja

3. Ludwig war schon als Kind und Jugendlicher viel alleine.

4. Schon mit 18 Jahren wurde Ludwig König. Das hat ihm gut 
gefallen.

5. Bayern hat gegen Preußen den Krieg verloren und musste dann  
in allen Entscheidungen Preußen folgen.

6. Ludwig war oft auf Reisen durch Bayern.

7. Die Politik hat Ludwig nicht sehr interessiert.

8. Ludwig lebte mehr in seinen Träumen als in der Realität.

9. Ludwig hat die Schwester von Kaiserin Elisabeth von Österreich 
geheiratet.

10. Ludwig war oft im Theater und in der Oper und zeigte sich dem 
bayrischen Volk.

11. Die von Ludwig II. gebauten Schlösser waren so teuer, dass seine 
Minister dem König nicht mehr gehorchten. Sie erlaubten ihm 
nicht mehr, zu regieren.

12. Ludwig und sein Arzt sind im Starnberger See gestorben
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Aufgabe 3a. 
Lesen Sie die Filmrezension und beantworten Sie die Fragen. 

Kreuzen Sie Ihre Antwort an.
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

Gestern lief in den Lichtspielen am Karlsplatz der Triller „Fische im 
Netz“ an. Vom Publikum schon seit Wochen sehnsüchtig erwartet, waren 
die Karten bereits vor dem Filmstart ausverkauft.

War die Vorfreude berechtigt? Die Antwort auf diese Frage ist nicht 
leicht. Starregisseur Reiner M. Reimann blieb sich bei der Besatzung 
(Maria Weniger als charmante Melissa und Helge Hasler überzeugend 
als Butler) und der Auswahl der Schauplätze treu und erfüllte damit die 
Erwartungen seiner Fans. Das Drehbuch, vom Regisseur selbst geschrie-
ben, zeigte jedoch Schwächen. So werfen die Dialoge bereits zu Beginn 
der Handlung Fragen auf, die im weiteren Verlauf des Films nicht gelöst 
werden. Die Spannung wird gekonnt aufgebaut bis zur Begegnung von But-
ler und Melissa in der Bar, bekommt dann allerdings Längen. Die Handlung 
verliert mehr und mehr an Tempo und überrascht den Zuschauer erst gegen 
Ende  mit einer völlig unerwarteten Wendung. Hier zeigt der Regisseur sein 
Können in gewohnter Brillanz. Und doch trotz der fantastischen Filmmusik 
von Gap Walson verlassen viele Zuschauer am Ende sehr schnell das Kino 
und man kann so einige enttäuschte Gesichter sehen. 

1. Ist der Regisseur gut?

a. Der Regisseur ist berühmt und sehr gut.

b. Der Regisseur ist nicht bekannt.

2. Wie ist das Drehbuch?

a. Der  Regisseur hat es selbst geschrieben, deshalb ist es gut.

b. Es ist nicht so gut, denn es hat schwache Stellen.

3. Wie sind die Dialoge?

a. Es werden Fragen gestellt, aber der Film gibt keine Antworten.

b. Die Dialoge sind gut und spannend.
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4. Ist die Handlung spannend?

a. Es ist am Anfang spannend, aber dann wird es ein bisschen langweilig.

b. Am Ende ist es sehr langweilig.

5. Wie ist die Filmmusik?

a. Die Zuschauer sind von der Musik enttäuscht.

b. Die Filmmusik ist fantastisch.

6. Wie ist der Film insgesamt?

a. Ein brillanter Film von einem Starregisseur muss gut sein.

b. Das Publikum hat viel erwartet, ist aber ein wenig enttäuscht.

Aufgabe 3b. 
Lesen Sie die folgenden Meldungen und ordnen Sie sie nach der 

zeitlichen Reihenfolge. Was war die erste Nachricht? Was die zweite?
Übertragen Sie anschließend Ihre Antworten auf das Antwortblatt.

a)   Wegen der Proteste der Tierschützer wurde die Erlaubnis zum 
Schie ßen zurückgenommen. Auf der Straße bei Zangberg dürfen die 
Autos nur noch 30 km/h fahren. Es sind Warnschilder aufgestellt. 
Ein Helikopter versuchte, Yvonne mit einer Wärmebildkamera zu 
finden, aber sie zeigte sich in den letzten Tagen nicht.

b)   Im Landkreis Mühldorf in Oberbayern ist eine Kuh entlaufen. 
Yvon ne – so der Name der Kuh – wandert seitdem durch den 
Wald bei Zangberg. Tagsüber versteckt sie sich im Wald und bei 
Sonnenuntergang kommt sie auf die Wiese und frisst Gras. 

Alle Versuche, die Kuh zu fangen, sind bisher gescheitert.
Der Jäger Dr. A. Gellert befürchtet, dass die Kuh auf die Straße 
laufen und einen Unfall passieren könnte.

c)   Nach dem Versuch, die im Wald lebende Kuh Yvonne durch einen 
Helikopter zu finden, ist es nun ein wenig ruhiger geworden. Eine 
bekannte Boulevardzeitung versucht ihre Leser weiter für das 
Thema zu interessieren und machte ein Angebot von 10 000 Euro 
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für den Finder der Kuh. Doch nur ein paar Leute kamen in den Wald 
bei Zangberg und suchten das Tier. In den letzten Tagen wurde sie 
nur einmal kurz von einem Spaziergänger gesehen.

d)   Die Geschichte der Kuh Yvonne hat weltweit Interesse geweckt. 
In englischen, französischen und amerikanischen Zeitungen 
wurden Artikel über sie geschrieben, das indische Radio sendete 
Kommentare und sogar in Abu Dhabi und Südafrika wurde über 
Yvonne berichtet.

e)   Die entlaufene Kuh Yvonne wurde immer noch nicht gefangen. 
Tierschützer suchten nach der Kuh, Jäger bauten eine Futterfalle 
und Yvonnes Stallkollegin Waaltraud und ihr Sohn Friesi wurden in 
der Nähe des Waldes gestellt, aber Yvonne kam nur in der Nacht zu 
den beiden und lief wieder weg, bevor sie gefangen werden konnte. 
Nun wurde vom Landratsamt Mühldorf die Erlaubnis gegeben, die 
Kuh zu schießen. „Wir dürfen nicht warten, bis die Kuh auf die 
Straße läuft und ein schwerer Unfall passiert“, meinte Landrat Egerl. 
Jetzt gibt es starken Protest von Seiten der Tierschützer.

f)   Die vor Wochen entlaufene Kuh Yvonne konnte endlich gefangen 
werden. Sie wird nun auf den bei Tierschützern bekannten Bauernhof 
Gut Aiderbichl gebracht. Dort darf sie den Rest ihres Lebens in 
Ruhe verbringen.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

b
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Niveau 3
Aufgabe 1.
Schreiben Sie den Text mit Leerzeichen und Satzzeichen. Über-

tragen Sie anschließend Ihren Text auf das Antwortblatt.

Kinderreichtum

DIEMUTTERDIEDIEMEISTENKINDERINDEUTSCHLANDHAT-
TELEBTEWOHLVORETWA500JAHRENAUFDEMGRABSTEIN-
DIESERFRAUSTEHTDASSSIE38JUNGENUND15MÄDCHENAL-
SO53BABYSZURWELTBRACHTEIMVERGLEICHZUEINERRUS-
SISCHENBÄUERINISTDASVIELLEICHTNICHTSEHRVIELDENN-
SIESOLLINSGESAMT69KINDERGEHABTHABENALLERDINGS-
KAMENFASTALLEIHREKINDERALSVIERLINGEDRILLINGEO-
DERZWILLINGEAUFDIEWELTMANWEIßNICHTWIEVIELEVO-
NIHNENÜBERLEBTEN

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Aufgabe 2.
Sie haben in einer Online-Zeitschrift für Jugendliche einen Artikel 

zum Thema „Chatbekanntschaften“ gelesen. Im Diskussionsforum 
der Zeitschrift lesen Sie folgende Meldung.

Meine Freundin hat eine Bekanntschaft im Chatforum gemacht. In 
ihren Mails haben sie über gemeinsame Interessen und sogar über per-
sönliche Probleme diskutiert. Nach einiger Zeit haben sie sich persönlich 
kennen gelernt und meine Freundin war total enttäuscht. Der Junge war 
überhaupt nicht so wie im Chat.

Schreiben Sie nun Ihre Meinung (circa 100 Wörter).
Übertragen Sie anschließend Ihren Text auf das Antwortblatt.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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10 клас

1. Leseverstehen 1
Lesen Sie 4 Texte und schreiben Sie die richtige Antwort auf das Ant-

wortblatt.
1.1
Drei Grundschuljahre lang sind  in Bayern alle Kinder gleich. Auch 

noch im vierten. Aber dann wird sortiert. Man lässt sich nicht so einfach 
sagen, warum ein Leben in die eine oder andere Richtung gelaufen ist. 
Aber manchmal, zum Beispiel bei meinen Freunden Jürgen und Max, 
kann man dies doch ganz gut festmachen, sogar ziemlich genau an diesem 
heißen Freitag im Juli vor 15 Jahren. Die beiden waren Schulkameraden 
von mir, richtige Freunde. An diesem Freitag standen wir das letzte Mal 
zu dritt in einem Pausenhof irgendwo  im Süden Münchens, und als jeder 
schließlich nach Hause ging mit Zeugnis, dachte sicher keiner an eine 
ewige Trennung. Es war ja im Grunde  alles wie vor jeden Sommerfe-
rien: Drei sehr mittelmäßige Schüler haben wieder ein Jahr hinter sich 
gebracht, diesmal allerdings die  vierte Grundschulklasse.

Jürgen und Max kamen beide aus sogenannten einfachen Verhältnissen. 
Unser Klassenlehrer fand, dass sie nicht auf das Gymnasium, sondern lieber 
auf die  Hauptschule gehen sollten. Ihr Notendurchschnitt reichte zwar gerade 
noch, aber insgesamt seien sie zu wenig lernbereit und zu unreif. Die Mutter 
von Jürgen ging daraufhin zu dem Lehrer in die Sprechstunde und teilte ihm 
mit, ihr Sohn werde natürlich aufs Gymnasium gehen, „und zwar komme, 
was wolle“. Der Vater von Max, ein Landwirt, sprach auch mit dem Lehrer. Er 
war sehr einverstanden mit der Hauptschule, sein Sohn sollte was Richtiges 
lernen, eine Lehre machen und später dann auf dem Hof mitarbeiten.

So also trennten sich die Wege. In immer größeren Jahresabständen 
habe ich Max noch manchmal getroffen. Er machte den Hauptschulab-
schluss, eine Schreinerlehre, die er aber nach einem Unfall, bei dem er 
mehrere Finger verlor, abbrechen musste. Später kamen andere Versuche 
hinzu, als Verkäufer und als Maler. Es war immer nett, wenn wir uns sa-
hen. Max ist ein lustiger Typ. Bislang wenigstens haben ihn seine Misser-
folge nicht aus der Bahn geworfen. Doch nach einer Zeit, so etwa nach 
einer Stunde, wurden unsere Gespräche immer ein wenig schwierig, wenn 
er sich nach meinem Leben erkundigte: Studium (abgebrochen, wie ich 
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betonte), Journalistenschule … . Er hatte plötzlich einen anderen Blick, 
wenn er dann sagte: „Ja, dein Leben, das ist halt was ganz anderes.“ Und 
nie vergaß er nachzufragen, wie es dem Jürgen so geht. Studium, abge-
brochen, sagte ich, dann eine Schauspielschule, längere Zeit in Paris … . 
Ich weiß noch, dass ich  mich einmal ziemlich schlecht fühlte, als ich die 
Erzählungen über Jürgen mit den ziemlich unpassenden  Worten beendet 
hatte: „Besonders glücklich ist der aber auch nicht.“

Der letzte Freitag, die große Wendemarke – bis dahin sind alle Kinder 
gleich, dann wird sortiert. Es gibt Tausende solcher Geschichten wie die 
meiner Freunde, nur werden sie von Jahr zu Jahr härter.   (Stephan Lebert)         

1.  Max und Jürgen wollten auf das Gymnasium gehen. 
 Max und Jürgen hatten keine Lust  auf das Gymnasium zu gehen.       

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

2.   Drei Freunde lernten in der Grundschule fleißig. 
Drei Freunde lernten in der Grundschule nicht fleißig.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

3. Die Eltern von Max und Jürgen hatten genug Geld, um das Lernen 
ihrer Kinder im Ausland zu bezahlen.

    Die Eltern von Max und Jürgen waren nicht reich, aber wollten, dass 
ihre Kinder im Ausland lernen.
a) Die erste Meinung 

ist richtig.
b) Die zweite Meinung 

ist richtig.
c) Keine der Meinun-

gen sind richtig.        

4.  Max machte Schreinerlehre hatte viel Erfolg . 
Max machte Schreinerlehre und hatte Pech .

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

5.  Jürgen wurde bekannter Schauspieler und war glücklich. 
Jürgen wurde Schauspieler, aber er war nicht glücklich.                                                                                        

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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1.2.
 Der perfekte Popsong. Wie geht das?  Ganz einfach: Man fragt die Men-

schen, was sie hören möchten. 
 Wir haben es immer schon gewusst. Hip-Hop, Techno, Drum & Bass – alles 

dummes Zeug. Das will keiner hören. Beweisen allerdings konnte diese  These 
bisher niemand. Zumindest nicht mit Zahlen. Im Frühjahr 1997 aber traten sich 
zwei Maler und ein Neurologe und Musiker zusammen. Sie versuchten per In-
ternet-Umfrage herauszufinden, wie ein Popsong komponiert sein muss, damit 
es gelingt, möglichst viele Menschen zu erfreuen. Und nun liegt das Ergebnis 
vor. Die CD, die mit vielen Gastmusikern in New York eingespielt wurde, trägt 
den Titel: Das meistgewünschte Lied. Die Künstler präsentierten auch gleich 
das Gegenteil. Das unerwünschteste Lied, das mit größter statistischer Wahr-
scheinlichkeit nur etwa ein paar Dutzend Menschen hören möchten.

 Die drei Autoren dieser Aktion hatten ihre Fragen auf mehrere Seiten 
im Internet gestellt. Es wurde nicht nur danach gefragt, wie lang ein Lied 
zu sein hat, damit es gefällt, sondern auch nach der optimalen Kombinati-
on von Instrumenten, nach Textinhalt, Lautstärke, Tempo.

Sie stellten hunderte von Fragen und erhielten hunderttausende von 
Antworten: Bei den Instrumenten liegt die gute Gitarre (23%) an der Spit-
ze. Der beliebteste Musikstil ist Rock’n’Roll (23%), je tiefer die Stimme 
klingt, desto besser, und das ideale Lied – meinten 60 Prozent – sollte 
zwischen drei und zehn Minuten dauern.

Dudelsäcke (der Dudelsack – волинка) hingegen machen schlech-
te Laune, ebenso wie Banjos und Harfen. Sie kamen in der Hitliste am 
schlechtesten weg. Musik im Fahrstuhl oder im Supermarkt finden 86% 
der Befragten unerträglich. Und bitte keine Lieder mit Cowboys, Politi-
kern oder etwa Texte über Ferien! Als besonders schlimm wird eine von 
Kindern vorgetragene Komposition empfunden.

Was nun als Ergebnis herauskam, ist in der Tat verdächtig, ein Hit zu 
werden, mit dem Millionen zu verdienen sind: Ein schmalziges Liebeslied 
im mittleren Tempo, exakt fünf Minuten lang, also gerade noch radiofor-
matgerecht. Über einem Klangteppich aus Gitarren, Celli (das Cello - ві-
олончель), Klavier und Bass duettieren eine Frauenstimme voller Seele 
und eine raue Männerstimme. Das meistgewünschte Lied klingt eigentlich 
wie ein Werbelied. „Das ist es doch, was alle wollen“, sagt J.Goldier, einer 
der drei Schöpfer. „Jingles. Das große Lalala.“
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Und was unerwünschteste Lied?
21 Minuten und 59 Sekunden ist es lang, große Schwankungen bei 

Lautstärke und Tempo, ein quäkender Kinderchor, viele Banjos, Dudel-
säcke und abrupte (abrupt – незв’язний) Stilbrüche. Goldier: „Keiner ist 
bei der Uraufführung gegangen. Das hat mich überrascht. Die guckten nur 
die ganze Zeit so, als würden sie einem Verkehrsunfall beiwohnen.“              

6. Bis zu Internet-Umfrage im Jahre 1997 gab es kein statistisches Ma-
terial über den Musikgeschmack des Publikums.

   Bis zu Internet-Umfrage im Jahre 1997 gab es viel statistisches Ma-
terial über den Musikgeschmack des Publikums.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

7. Bei der Internet-Umfrage wurde gefragt, wovon ein Lied handeln sollte, 
mit welchem Instrument es gespielt werden und welche Länge es haben soll.

   Bei der Internet-Umfrage war die wichtigste Frage wovon ein Lied 
handeln sollte. 

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

8. Es gefiel vielen Leuten beim Einkaufen Hintergrundmusik zu hören.
    Viele Leute hörten beim Einkaufen Hintergrundmusik nicht gern.      

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

9.  Das Lied, das die Kinder sangen, hörte man nicht so gern.
     Besonders gern hörte man das Lied, das die Kinder sangen.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

10.  J. Goldier sang im Supermarkt seine Lieder.
       Alle drei Initiatoren dieser Aktion sangen im Supermarkt ihre Lieder.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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1.3.
Britta Steilmann ist Unternehmerin, Designerin, Marketing-Profi, Au-

torin, Initiatorin eines Projekts für Dakota-Indianer, Patentante von elf 
Indianerkindern, Sponsorin und Ex-Managerin eines Bundesliga-Fuß-
ballclubs. Sie ist im Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe und bei den „100 
Global Leaders of Tomorrow“ des World Economic Forums Davos. Eine 
kleine Auswahl ihres professionellen und ehrenamtlichen Engagements. 
Dafür erhielt Britta Steilmann sogar das Bundesverdienstkreuz. Den 
Orden bekam sie wegen ihres „Einsatzes für schadstoffarme Textilien“. 
Britta Steilmann engagiert sich seit ihrem 21. Lebensjahr für umweltver-
trägliche Mode. Sie versucht, ihre Kollektionen so giftfrei wie möglich 
zu produzieren. Bei der traditionellen Verarbeitung wird Baumwolle vor 
der Ernte mit Pestiziden und danach mit einer Vielzahl von Chemikalien 
behandelt, um die Stoffe pflegeleichter und farbechter zu machen. Dabei 
entstehen große Menge von giftigen Abwässern, und auch im Kleidungs-
stück bleiben Chemikalien zurück, die sich erst nach mehrmaligen Wa-
schen herausspülen lassen.

Britta Steilmann will aber nicht nur giftfreie Mode in Europa, sondern 
sie kümmert sich auch um die Arbeitsbedingungen in den Produktionslän-
dern und um den dortigen Umweltschutz. „It’s one world“ heißt das Motto 
ihrer umweltbewussten Modekollektion und auch ihr eigenes. Sie gehört 
zu den privilegierten Menschen, die ihre Ideale und Ideen verwirklichen 
können, denn sie ist eine der größten Textilfirmen Europas hineingeboren. 
Sie steht mit ihren dreißig  Jahren fest auf dem Boden der Realität und 
weiß, dass Veränderungen nur über die Wirtschaft funktionieren. „Aber 
Umweltschutz schließt Gewinn und Konsum nicht aus“, sagt sie, „Unter-
nehmer müssen Geld verdienen, Umweltschutz muss Geld bringen, sonst 
interessiert sich niemand dafür, und  man kann nichts bewegen“. Etwas 
bewegen und arbeiten gehört aber in ihrer Familie zum Leben. Wenn sie 
gefragt wird, warum sich eine Millionärstochter von früh bis spät mit Ar-
beit beschäftigt, dann spricht sie oft von „Verantwortung“ gegenüber dem 
Familienunternehmen, den Mitarbeitern, der Umwelt, den Schwächeren  
in dieser Welt und gegenüber der Zukunft. Das mag ein bisschen zu sehr 
nach großem Herzen klingen. „Einfach zu leben, das kann ich nicht. Ich 
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funktioniere nur über Ideale.“ Die Medien bezeichnen sie oft als Revoluz-
zerin oder Provokateurin. „Dabei bin ich im Grunde sehr harmoniebedürf-
tig. Aber wenn es meine Aufgabe ist, immer wieder einen Stein ins Wasser 
zu werfen, damit er Wellen schlägt, die andere anstoßen – dann mache ich 
das eben, bis ich nicht mehr kann.“

11.  Britta Steilmann überreichte dem Bundespräsidenten das Bundes-
verdienstkreuz.

      Britta Steilmann überreichte dem besten Chemiearbeiter das Bun-
desverdienstkreuz. 

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

12.  Britta Steilmann kümmert sich nur um die giftfreie Mode in Europa.
       Der Umweltschutz kümmert sich  um Britta Steilmann.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

13.  Britta  Steilmann machte eine Modekollektion für elf Indianerkinder.
        Britta Steilmann machte eine Modekollektion für Dakota-Indianern. 

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

14.  Britta Steilmann ist nur 30 Jahre alt und ist große Romantikerin.
       Britta Steilmann ist nur 30 Jahre alt und ist  Realistin.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

15.  Presse, Funk und Fernsehen widmen Britta Steilmann oft Zeit.
 Presse, Funk und Fernsehen geben keine Information über Britta Steilmann.   

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        
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1.4.
Zeit-Sparern geht immer besser! Oder: Zeit-Sparern gehört nie die Zu-

kunft! Oder: Mach mehr aus deinem Leben – spare die Zeit! Aber die 
Wirklichkeit sah ganz anders aus. Zwar waren die Zeit-Sparer besser ge-
kleidet als die Leute, die in der Nähe des alten Amphitheaters wohnten. Sie 
verdienen mehr Geld und konnten auch mehr ausgeben. Aber sie hatten 
missmutige, müde oder verbitterte Gesichter und unfreundliche Augen …

 Selbst ihre freien Stunden mussten, wie sie meinen, ausgenutzt wer-
den und in aller Eile so viel Vergnügen und Entspannung liefern, wie nur 
möglich war. So konnten sie keine richtigen Feste mehr feiern, weder 
fröhliche noch ernste. Träumen galt bei ihnen fast als ein Verbrechen. Am 
allerwenigsten aber konnten sie  die Stille ertragen. Denn in der Stille 
überfiel sie die Angst, weil sie ahnten, was in Wirklichkeit mit ihrem Le-
ben geschah …

Und schließlich hatte auch die große Stadt selbst mehr und mehr ihr 
Aussehen verändert. Die alten Viertel wurden abgerissen, und neue Häu-
ser wurden gebaut, bei denen man alles wegließ, was nun für unnötig 
galt. Man sparte sich die Mühe, die Häuser  so zu bauen, dass sie zu den 
Menschen passten, die in ihnen wohnten; denn  dann hätte man ja lauter 
verschiedene Häuser bauen müssen. Es war viel billiger und vor allem 
zeitsparender, die Häuser alle gleich zu bauen.

Im Norden der großen Stadt breiteten sich schon riesige Neubauviertel 
aus.    Dort erhoben sich in endlosen Reihen vielstöckige Mietskasernen, 
die einander so gleich waren wie ein Ei dem anderen. Und da alle Häuser 
gleich aussahen, sahen natürlich auch alle Straßen gleich aus. Und die-
se einförmigen Straßen wuchsen und wuchsen und dehnten sich schon 
schnurgerade bis zum Horizont – eine Wüste der Ordnung! Und genauso 
verlief auch das Leben der Menschen, die hier wohnten: Schnurgerade 
bis zum Horizont! Denn hier war alles genau berechnet und geplant, jeder  
Zentimeter und jeder Augenblick. Niemand schien zu merken, dass er, 
indem er Zeit sparte, in Wirklichkeit etwas ganz anderes sparte. Keiner  
wollte wahr haben, dass sein Leben immer ärmer, immer gleichförmiger 
und immer kälter wurde.

Deutlich zu fühlen bekamen es die Kinder, denn auch für sie hatte nun nie-
mand mehr Zeit. Aber Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen. Und 
je mehr die Menschen daran sparten, desto weniger hatten sie.
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16.  Die Zeit-Sparer sahen immer sehr glücklich aus. 
       Die Zeit-Sparer sahen oft müde und unfreundlich aus.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

17. Die Zeit-Sparer feierten gerne Feste mit ihren Freunden. 
      Die Zeit-Sparer feierten gerne Feste im Familienkreis. 

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

18. In der Stadt wurden viele schöne Häuser gebaut. 
      Man baute in der Stadt ähnliche Häuser.   

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

19. Jede Straße in der Stadt war anders.
      Alle Straßen in der Stadt waren gleich.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

20. Die Zeit-Sparer verbrachten mit den Kindern viel Zeit.
      Die Kinder verbrachten mit den Zeit-Sparern viel Zeit.

a) Die erste Meinung 
ist richtig.

b) Die zweite Meinung 
ist richtig.

c) Keine der Meinun-
gen sind richtig.        

II. Leseverstehen 2

II.1. Lesen Sie den folgenden Text. Ordnen Sie die Sätze 21 bis 26 den 
Absätzen A bis F zu. Schreiben Sie die richtige Antwort auf das Antwortblatt.

21. Anja Noack, Empfangskassiererin im Hotel, muss gut Englisch sprechen.  
22. Die Arbeit in diesem großen Hamburger Luxushotel gefällt  Anja sehr.   
23. Anja darf den Gästen ihre Müdigkeit nicht zeigen.  
24. Anja träumt von ihrer weiteren Karriere.
25. Gäste, die ein- und auschecken wollen, haben immer irgendwelche 

Fragen. 
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26. „Einmal habe ich einem Gast einen Raum zugeteilt, der noch nicht 
gereinigt war. Peinlich!“ 

A.   Vor ihr stapeln sich unabgelegte (unabgelegt – невідкладний) 
Rechnungen und andere Papiere. Manchmal kommt man ganz 
schön ins Schwitzen. „Aber auch bei sehr viel Arbeit darf man sich 
den Stress nicht anmerken lassen“, sagt Anja. Nach ihrer Lehre als 
Hotelfachfrau in Würzburg hat sie vor wenigen Monaten begon-
nen, an der Rezeption des Elysee-Hotels zu arbeiten.

B.   An der Rezeption, der ersten und letzten Anlaufsstelle des Hotels, 
arbeiten  neben Anja noch ein weiterer Kassierer, ein Telefonist, 
ein Chef vom Dienst und der Empfangschef. Anjas Aufgabe ist es, 
die Gäste ein- und auszuchecken. Bei der Ankunft begrüßt sie die 
Leute, füllt das Anmeldeformular aus und überreicht die Schlüssel.  
Außerdem ist die Rezeption eine Art Info-Stand.        

C.   Sie hofft, dass ihr so etwas nie wieder passieren wird. Wenn Anja 
die Gäste auscheckt, muss sie die Rechnungen erstellen, kassieren 
und die Papiere kontrollieren. In ruhigen Momenten bringt sie die 
Adressenkartei auf den neusten Stand. „Wir an der Rezeption sind 
wichtig für den ersten und letzten Eindruck, den die Gäste von un-
serem Hotel haben. Darum müssen wir in jeder Situation freundlich 
und souverän bleiben.“ Wenn der Gast nicht zufrieden war – egal 
womit – wird an der Rezeption gemeckert (meckern – бурчати). 

D.   Das ist für die 20-jährige Würzburgerin nicht ganz einfach in ei-
ner Stadt, die ihr selbst noch fremd ist. Aber zum Glück gibt es 
den Portier, der seit Jahren in Hamburg lebt. Bei Bedarf kümmert 
er sich um Tischreservierungen oder Kartenvorbestellungen. Anja 
macht die Arbeit ungeheuren Spaß. „Jeder Tag ist anders.“ Der Be-
ruf hat ihre Persönlichkeit geprägt. „Ich bin viel offener und selbst-
bewusster geworden. Es fällt mir nicht mehr schwer, auf fremde 
Menschen zuzugehen.“ Die junge Frau hat sich vorgenommen, 
noch in möglichst vielen Hotels Berufserfahrung zu sammeln.     

E.   Sie will auch nicht immer Empfangskassiererin bleiben, hat aber 
kein bestimmtes Ziel. „Falls ich mal ein tolles Angebot bekomme, 
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kann ich mir einen Aufstieg zur Hotelmanagerin durchaus vorstel-
len. Doch ich mache keine großen Pläne, denn trotz  der Arbeit 
sollte  das Leben nicht zu kurz kommen!“

F.   Während Anja einem Japaner am anderen Ende der Leitung auf 
Englisch erklärt, dass für diese Nacht die Hotelsuite belegt ist, klin-
gelt das zweite Telefon. Gleichzeitig bildet sich eine Schlange vor 
dem Tresen. 

II.2. Lesen Sie den Veranstaltungskalender. Welche Veranstaltung 
gibt es? Ordnen Sie Veranstaltungen von 27 bis 32 den Wochenaktivitä-
ten von A bis F. An einem Tag können zwei Veranstaltungen stattfinden. 
Schreiben Sie die richtige Antwort auf das Antwortblatt.    

27. Ausstellung
28. Konzert
29. Tanz
30. Theater
31. Rundfahrt
32. Lesung
A.   Mo. 1.12. 35 Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr. Ver-

bringen Sie einen Tag bei Berliner Feuerwehr und lernen Sie die 
verschiedenen Dienstbereiche kennen.

B.   Di. 2.12. Berliner Ensemble. Theater am Schiffbauerdamm 20.00 
Leonce und Lena Büchner/Wilson/Grönemeyer. Eintrittskarten un-
ter www.berliner-ensemble.de  London Bar. In der Reihe „Nacht-
gespräche mit Berliner Autoren“ liest Frank Wolf aus seiner neuen 
Erzählung Lüge und Macht. Anschließend Diskussion. Einlass: 
19.00, Beginn: 23.00 Uhr.

C.   Mi. 3.12. Eis-Disko Eisstadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Str. 9 
(Wilmersdorf) Tel. 24 10 12       Täglich 17 Uhr : Eisdisko: Lieder 
der 90er Jahre. Eintritt: Jugendliche bis 16 Jahre,             Senioren 
1,50 Euro, Erwachsene 3 Euro.

D.   Do. 4.12. Hobbyfotografen zeigen ihre Fotos. Gesichter aus der 
Nachbarschaft. Heimatmuseum. Marzahner Promenade 31 Tel. 
541 02 31. 10.00 Uhr: Eröffnung mit Verkauf. Eintritt frei.
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E.   Fr. 5.12. Auf der Neptun – Berlin bei Nacht. Per Schiff auf der 
Spree Schifffahrt Kreuzner, Frauenkelufer 61 (Kreuzburg) Tel. 96 
46 40. Internet: www.reederei-kreuzner.de  20.00 Uhr: Ausflug in-
klusive Abendessen, Dauer: 3 Stunden.

F.   Sa 6.12. Weihnachtsstücke für Klavier und Orchester im Berliner 
Dom, Am Lustgarten 1 (Mitte), Tel. 20 26 91. 11.00 Uhr Das Köl-
ner Bach-Ensemble unter Leitung von Eisbeth Weinrich und Er-
win Wächter spielt klassische Werke von Bach und Tschaikowsky. 
Karten nur am Eingang. Studenten-Ermäßigung.   

II.3. Lesen Sie  die Internetanzeigen von A bis H und die Aufgaben 
33-38. Welche Anzeige passt? Ordnen Sie zu. Schreiben Sie die richtige 
Antwort auf das Antwortblatt.

33. Sie lieben Italien und möchten dort Urlaub in den Bergen machen.
34. Sie suchen einen Urlaub für Ihre Familie. Die Kinder möchten viel 

Sport machen. 
35. Sie suchen ein Hotel mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten.
36.  Sie möchten im Urlaub Boot fahren.
37.  Sie möchten eine deutsche Region kennen lernen und viel zu Fuß gehen.
38.  Sie möchten im  Winter Urlaub in der Schweiz machen, aber nicht 

Skifahren.  

A.   www.reisen-für-kids.de Hip-Hop – mach mit! Tanzlehrer der 
Chicago Dance School zeigen euch, wie es geht. Jugendliche ab 16 
Jahren. Unterbringung in der Jugendherberge Leonstein.

B.   www.hotel-stelzer.de Wellness-Hotel Stelzer im sonnigen Bayern. 
Großes Freizeitangebot, Schwimmbad, Golf- und Tennisplätze am 
Haus. Reitstunden auf Anfrage! All-Inklusive-Angebote.

C.   www.hirsch-reisen.ch Ski-Spaß im Wallis/Schweiz. Ski-Hütte St. 
Leonhard. Am Tag Skifahren, am Abend an der Bar nette Leute 
treffen. Die Hütte  liegt direkt im Skigebiet. Lift nur 100 m entfernt.

D.   www.wandern-in-deutschland.de Wandern im Erzgebirge. Natur 
pur auf 197 Kilometern – an der deutsch-böhmischen Grenze. Ent-
decken Sie eine wunderschöne Ferienregion!
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E.   www.segeltörn.de Segeln am Müritzsee. Segeln für Anfänger und 
Fortgeschrittene im Herzen Mecklenburgs. Übernachtung in Ho-
tels, Ferienhäusern oder –wohnungen.

F.   www.dolomiten-italien.it Abenteuer Dolomiten. Sommer-Bergspaß  
mit Mountain-Bike- und Kletter-Touren. Übernachtung in traditio-
nellen Berghütten mit italienischem Flair.

G.   www.schloss-kraiburg.at Golfschule mit Golfkurs in  Kärnten/
Österreich. Golfen in herrlicher Landschaft am Millstätter See. Hotel 
Schloss Kraiburg, großes Wellness-Angebot. Günstige Saisonpreise.

H.   www.fußballcamp.de Fußball-Camp Atterstedt. Sie machen Ur-
laub, Ihre Kinder spielen Fußball mit Profis. Übernachtung in gün-
stigen Ferienwohnungen.    

III.  Schriftlicher Ausdruck
III.1. Lesen Sie die Aufgaben und schreiben Sie die richtige Antwort 

auf das Antwortblatt.

39. Die Mitglieder … Delegation wollen morgen die Stadt besichtigen.
a)  die  b)   der  c)  des

40. Die Arbeit … Jungen ist korrekt.
a)  die  b)  den  c)  des

41. Ich kritisiere … .
a)  der Kollege  b)  den Kollegen  c)  den Kollege

42. Aus … Kino kehrten wir um 6 Uhr zurück.
a)  dem  b)  das  c)  den

43. Achte auf … Kleinen.
a)  dem  b)  den  c)  des

44. … den Unterricht brauchen wir einen Videofilm.
a)  um  b)    an c)  für

45. Sie wohnt schon … fünf Jahren in unserer Stadt.
a)  seit  b)   bis c)  in

46. Setz dich … ihn .
a)  um b)  neben  c)  bei
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47. Hast du etwas … meinen Plan?
a)  gegen  b)   von  c)   nach

48. Das Kind läuft den Eltern … .
a)  entlang  b)  entgegen  c)  gegenüber

49. Wie bitte ist Karin wieder … Arzt?
a)  am  b)   beim  c)  im 

50. Liebe Berta, wenn ich in die Schweiz fahre, …. . 
a)  unbedingt ich besuche dich 
b)  ich besuche dich unbedingt 
c)  besuche ich dich unbedingt 

51. Die Eltern fahren unbeschwert ab, denn … .
a)  die Tante sorgt für die Kinder
b)  sorgt die Tante für die Kinder
c)  die Tante für die Kinder sorgt

52. Heute fehlt …. .
a)  niemand  b)   kein  c)  nie

53. Einen Augenblick sagte …. .
a)  niemand nichts  b)   niemand etwas  c)  kein etwas 

54. Ich will mich morgen ausruhen und … machen.
a)  nicht  b)   nichts  c)  nie

55. Er ist so vergesslich; er fährt zum Beispiel fort … seinen Koffer 
mitzunehmen.

a)  um  b)   statt  c)  ohne
56. Vergiss bitte nicht, den Lehrer danach … . 

a)  fragen  b)  zu fragen  c)  gefragt 
57. Sie sieht ihre Freundin … . 

a)  tanzen  b)  zu tanzen  c)  getanzt
58. Anna geht in ein Restaurant …. .

a)  zu essen  b)  gegessen c)   um zu essen
59. Trinkst du morgens keinen Tee? …, ich trinke morgens Tee.

a)  Nein  b)  Ja  c)  Doch
60. „Wie war denn die Prüfung?“ – „Sehr … .“

a)  leichte  b)   die leichte  c)  leicht
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61. Die Sachen hier sind ja viel … , als im Geschäft nebenan.
a)  teuerer  b)   teuer  c)  am teuersten

62. Dieses Messer schneidet sehr schlecht. Habt ihr kein … ?
a)  schärfstes  b)   mehr scharf  c)  schärferes

63. a) Der Gast nennt der Kellnerín die Bestellung  . 
b) Der Kellnerin nennt der Gast die Bestellung .
c) Der Gast nennt die Bestellung der Kellnerin.

64. a) Er zeigt den Weg dem Besucher.
b) Dem Besucher zeigt er den Weg. 
c) Er zeigt dem Besucher den Weg.

65. a) Dieses Kind ist faul, deshalb es kaum Erfolg im Leben haben wird.
b) Dieses Kind ist faul, deshalb wird es kaum Erfolg im Leben haben.
c) Dieses Kind ist faul, deshalb es wird kaum Erfolg im Leben haben. 

66. a) Der Kaffee ist ein Getränk, das macht hellwach den Menschen.
b) Der Kaffee ist ein Getränk, das den Menschen hellwach macht.
c) Der Kaffee ist ein Getränk, das hellwach macht den Menschen.

67. Der Onkel antwortet … .
a) den Kollege  b) dem Kollegen  c) dem Kollege

68. Das Herz …. …. schlägt sehr schwach .
a) des Patientes  b)  des Patienten  c) des Patient 

69. Die Sekretärin hat viel zu tun . Wir wollen … jetzt nicht stören.
a) der Sekretärin  b) die Sekretärin  c) dem Sekretärin

70. Das sind Thomas und Irene mit … … .
a) ihrem Fußball  b) seinem Fußball  c) seinen Fußball

71. Er lädt … ….. auf seinen Bauernhof ein.
a) deinen Bruder  b)  dein Bruder  c) deinem Bruder

72. Meine Verwandten leben in einem Dorf. Ich finde … … sehr gesund. 
a) ihres Leben  b) ihr Lebens c) ihr Leben

73. Ich helfe … … .
a) dem Schülern  b) den Schülern c) der Schüler

74. Ihr kennt die Lexik schlecht. … 
a) Bereitet ihr euch besser vor! 
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b)  Vorbereitet euch besser! 
c) Bereitet euch besser vor!

75. a) Frage deine Schwester, ob sie dieses Buch gelesen hat.
b) Frage deine Schwester, während sie dieses Buch gelesen hat.
c) Frage deine Schwester, dass sie dieses Buch gelesen hat.

76. a) Wenn ich in der Prüfung antworte, bin ich aufgeregt.
b) Als ich in der Prüfung antworte, bin ich aufgeregt.
c) Ob ich in der Prüfung antworte, bin ich aufgeregt.

77. Ich kann Ihnen nicht sagen, … den Roman übersetzt hat.
a) wann  b)  wer  c) ob

78. a) Als niemand zu Hause war, klingelte das Telefon.
b) Wann niemand zu Hause war, klingelte das Telefon.
c) Nachdem niemand zu Hause war, klingelte das Telefon.

79. Die Torte … der Mutter gut … .
a) hat gelungen  b) ist gelungen  c) hat gelingen

80. Es … stark … .
a) ist geregnet  b) hat geregnet  c) ist geregnen

81. Wann … diese Stadt … ? 
a) ist entgestanden  b)  hat entgestanden  c) ist entstanden

82. Ich … heute meiner Freundin beim Einkaufen … .
a) bin begegnet  b) habe begegnet  c) habe begegnen

83. Alex, … du in Deutschland einmal gewesen?
a) habst  b) hast  c) bist

84. Wann … die Leute in den Zug …? 
a) sind eingestiegen  b)  haben eingestiegen  c) sind geeinstiegen

85.  Das Fernsehen … gestern ein interessantes Programm.
a) bringt  b)  bracht  c) brachte

86. Herr Schröder wollte essen aber am Restaurant … ein Schild: Heu-
te geschlossen.

a) hängte  b)  hang  c) hing
87. In der Versammlung … ein Schüler ums Wort.



79

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

a) bitte  b) bot  c) bat
88. Im vorigen Jahr … Ostern auf den 20 April. 

a) fiel  b)  gefiel  c) fallte
89. Die Mannschaft aus Polen … das Spiel. 

a) gewinnte  b)  gewannte c) gewann
90.  Da ist Ihre Tasche. … sie! 

a) Nehmt  b)  Nimm  c) Nehmen Sie
91.  Ist die Übersetzung geprüft worden? 

a) перевіряється b)  перевірявся  c) буде перевірятися
92.  In den Sommerferien wurde alles renoviert. 

a) було відремонтовано  
b) буде відремонтовано  
c) ремонтується

93.  Hier wird ein Hochhaus gebaut werden. 
a) будується b)  будувався  c) буде будуватися

94.  Die Übung wird von den Schülern schriftlich gemacht. 
a) буде виконуватися b)  виконувалася c) виконується

95.  Man muss die Bücher in den Schrank stellen. 
a) Die Bücher werden in den Schrank gestellt müssen. 
b) Der Bücher müssen in den Schrank gestellt werden. 
c) Die Bücher müssen in den Schrank stellen werden.

96.  Sie erinnert sich gern … die Schulzeit. 
a) an b)  von c) über

97. Der Reisende dankt dem Schaffner … seine Hilfe. 
a) um b)  bei c) für

98. Er denkt an seine Freundin. 
a) Woran denkt er? b) Was denkt er?  c) An wen denkt er?

99. Denkst du an deine Arbeit? 
a) Ich denke immer an sie. 
b) Ich denke immer daran.  
c) Ich denke immer woran.
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 III.2. Lesen Sie den Text und schreiben Sie einen Schluss ( 20 Sätze).
Von Ihrer deutschen Freundin haben Sie  folgenden Brief bekommen.

…, …….. .2016
Liebe /r …,
vielen Dank für deine tolle Karte. Endlich lässt du mal wieder was von 

dir hören. Und wie es scheint, geht es dir gut.
Das kann ich von mir leider nicht sagen. Gestern habe ich die zweite 

Physikarbeit zurückbekommen – wieder eine Fünf. Also ich weiß wirklich 
nicht, was ich machen soll. Physik ist einfach der Horror. Warum soll bloß 
jeder Mensch verstehen, was sich Newton und die alle ausgedacht haben?

Das Schlimmste ist, mein Lehrer gibt mir keine Chance, von den 
schlechten Noten runterzukommen. Die schlechten Schüler lässt der Typ 
einfach links liegen. Wenn ich in den nächsten  beiden Arbeiten nicht we-
nigstens eine Vier und eine Drei schreibe, dann sieht es für mein Zeug-
nis am Jahresende düster aus. Denn in Mathe stehe ich ja sowieso schon 
schlecht. Und noch ein Problem: Ich habe meinen Eltern ganz oft die 
schlechten Noten nicht gesagt. Sie glauben, dass ich die Klasse bestehe. 
Was soll ich jetzt machen?

Du siehst also, Stress, Stress, Stress. Und dann noch fünf Wochen vor 
den Zeugnissen. Ich habe solche Angst vor dem letzten Schultag! Es kann 
sein, dass ich die 9. Klasse wiederholen muss.    Wie soll ich das nur aus-
halten? Schreib mir bald!

Liebe Grüße
Deine Lene

  Beantworten Sie den Brief. Zeigen Sie Verständnis für Lenes Situati-
on. Erzählen Sie etwas von eigenen Erfahrungen in der Schule. Geben Sie 
Lene einen Rat.    

 
100. 
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11 клас

I. Hörverstehen. Lesen Sie die Aussagen und hören Sie dann den Text.
   Aufgabe 1. Was ist korrekt? Markieren Sie!

1. Warum begrüßen Fotografen Armando Rodriges de Sá mit so viel 
Enthusiasmus?

a) Er ist der millionste Gastarbeiter der Bundesrepublik Deutschland.
b) Er hat ein Moped gewonnen.
c) Er hat lange im Ausland gearbeitet und kommt nach Hause zurück.

2. Woher wissen die Deutschen, welcher der millionste Gastarbeiter ist?
a) Die Gastarbeiter bekommen an der Grenze eine Nummer.
b) Das Los entscheidet, wer im Zug der Millionste sein soll.
c) Die Polizei zählt die Leute im Zug.

3. Aus welchem Land kommt Rodriges de Sá?
a) Spanien
b) Portugal
c) Italien

4. Was gefällt ihm nicht in Deutschland?
a) die Wirtschaftskrise
b) die Journalisten
c) das Essen

5. Was macht Rodriges de Sá in Deutschland?
a) Er will einen Deutschkurs machen.
b) Er arbeitet.
c) Er studiert.

Übertragen Sie Ihre Antworten in die Tabelle!

1 2 3 4 5
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Aufgabe 2. Ergänzen Sie 
1. Die Kapelle spielt „Auf in den Kampf Torero“, Rodriges bekommt 

einen .......... geschenkt.
2. Als .......... und .......... wird ihn ein Journalist später wenig freundlich 

beschreiben.
3. Die Ankunft des millionsten Gastarbeiters ist einer der .......... des 

westdeutschen Wirtschaftswunders.
4. Ihre Aufenthaltserlaubnis in Deutschland ...........

Aufgabe 3. Lesen Sie die Aussagen von 1 bis 10. Markieren Sie, ob 
die Aussagen richtig bzw. falsch sind.

Aussage richtig falsch

1. Im September 1954 kommt der millionste Migrant  
in die Bundesrepublik Deutschland.

2. Rodriges de Sá ist 42 Jahre alt.
3. Drei Tage lang fuhr Rodriges de Sá nach Deutschland. 
4. Der Spanier wird zum Symbol für alle Gastarbeiter aus 

Westeuropa.
5. 1955 unterschreibt die Bundesregierung den ersten 

 Vertrag zur Anwerbung von Arbeitern  mit Italien.
6. 1964 fehlen der deutschen Industrie rund 800000 Arbeiter.
7. Nach einem oder zwei Jahren Arbeit sollen Gastarbeiter 

in die Heimat zurückkehren.
8. 1973 kommt eine weltweite Wirtschaftskrise.
9. Nach 1973 gibt es in Deutschland keine Gastarbeiter mehr.

10. Rodriges de Sá lebt heute noch in Deutschland.

Aufgabe 4. Hören Sie den Text das 2. Mal. Vervollständigen Sie Ihre 
Lösungen und entscheiden Sie sich, was richtig und was falsch ist.

Nr. Aussage richtig falsch

1. Das Wort „die Kapelle“ bedeutet im Text kleines 
Orchester.

2. Das Wirtschaftswunderland ist ein Land, in dem die 
wirtschaftliche Produktion schnell wächst. 
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3. Der Sonderzug ist ein mit Blumen geschmückter Zug.
4. Die Bundesvereinigung ist eine Organisation für ganz 

Deutschland.
5. Der Arbeitgeberverband ist eine Organisation von 

Arbeitgebern aus der gleichen Branche.
6. Das Los ist ein kleiner Zettel, mit dem etwas zufällig 

entschieden wird.
7. Die Anwerbung bedeutet Werbung, um jemanden an 

einen Ort zu holen, damit er dort arbeitet.
8. „Eröffnen“ ist das Öffnen des Fensters.
9. Das Wort „nachholen“ bedeutet im Text „später holen; 

später kommen lassen“.
10. Die Magenbeschwerden sind Beschwerden der gesunden 

Menschen, die viel Mineralwasser trinken.

II. Leseverstehen. Aufgabe 1. Was passt für wen/ Lesen und sortieren Sie
1. Cornelia D., 43 Jahre, arbeitet als Musiklehrerin und möchte gerne 

einen Chor oder ein Orchester leiten. □
2. Maria S., 59 Jahre, ist von Beruf Erzieherin und möchte gerne im 

Garten arbeiten. □
3. Rainer L., 51 Jahre, ist Lehrer und möchte gerne noch mehr unter-

richten. □
4. Carola M., 61 Jahre, ist Hausfrau und möchte gerne noch zusätzlich 

in einem gemeinnützigen Büro arbeiten. □
5. Laura A., 38 Jahre, ist Hausfrau und würde gerne bei der Organisation 

und Vorbereitung von Tombolas und gemeinnützigen Veranstaltungen 
mithelfen. □

a) Fahrradwerkstatt für Schule
Überprüfen der Fahrrad-Funktionstüchtigkeit
Voraussetzung: Handwerkliche Fähigkeiten
Ort: Hagen
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b) Kontakte für Seniorenorchester
Organisation/Veranstaltung von Konzerten
Voraussetzung: Musikalische Kenntnisse,
Kontaktfähigkeit und Redegewandtheit
Ort: eigene Wohnung

c) Deutschunterricht
Hilfe im Unterricht für ausländische Mitarbeiterinnen im Altenzentrum
Voraussetzung: Gutes Deutsch, Einfühlungsvermögen
Ort: Hamburg

d) Büroarbeit/Archivierung/Telefon
Briefe/Manuskripte schreiben, Archivierungsarbeiten, Telefon
Voraussetzung: Positive Einstellung zu Flüchtlingen/Ausländern
Ort: Frankfurt

e) Helfen per Telefon
 Dame mit netter, verbindlicher Art für Telefonzentrale eines Vereins 
gesucht
Voraussetzung: Erfahrung mit Büro- und Telefondienst
Ort: Saarbrücken

f) Arbeitskreis Weihnachtsbasar
Strümpfe, Schals o. ä. stricken
Voraussetzung: Gute Handarbeitskenntnisse
Ort: eigene Wohnung

g) Garten für betreute Anwohner
Mit Bewohnerinnen einmal wöchentlich den Garten pflegen
Voraussetzung: Liebe zum Garten
Ort: Naumburg

Übertragen Sie Ihre Antworten in die Tabelle!

1 2 3 4 5
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Aufgabe 2. Lesen Sie den Text. Markieren Sie, was falsch und was 
richtig ist.

Sportler-Glück

Glück – oder Können? Was für die Klausur gilt, gilt auch im Sport. 
„Klar gibt es Glück im Sport, denkt man zum Beispiel an die Auslosung 
für ein Turnier“, sagt der Hochschulsportbeauftragte Dr. Richard Jansen 
und überlegt weiter: „Aber genauer betrachtet, hat das noch nichts mit 
dem Sport zu tun, sondern ist nur Voraussetzung.“ Danach entscheidet 
die Leistungsfähigkeit: Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, Motorik, tak-
tisches Vermögen. „Sport lebt also vom Können“, schließt er. „Wobei die 
Leistung nicht immer die Höchstleistung bedeuten muss, sondern auch 
eine individuelle sein kann. Zum Beispiel mit drei Bällen eine Minute 
lang jonglieren, nachdem man es bisher nur eine halbe geschafft hat. Und 
das ist dann keine Frage von Glück oder Zufall, sondern erreicht durch 
intensives Lernen oder Trainieren. Dass sich dabei ein Glücksgefühl ein-
stellt, ist eine andere Sache.“ Und wenn ein toll vorbereiteter und angeleg-
ter Schuss beim Fußball – womöglich trotz Talisman – knapp an die Latte 
geht, ist das eben Pech… .

richtig falsch

1. Es gibt Glück im Sport.
2. Die Leistungsfähigkeit ist die Voraussetzung für Glück.
3. Die Leistung im Sport ist immer die Höchstleistung.
4. Man kann nur drei Minuten mit drei Bällen jonglieren.
5. Glück oder Zufall kommen durch intensives Lernen  

oder Trainieren.
6. Man kann beim Trainieren ein Glücksgefühl bekommen.
7. Ein guter Schuss beim Fußball wird immer mit Talisman 

geschützt.
8. Pech ist, wenn das Geplante und das gut Vorbereitete 

nicht gelingt.
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Aufgabe 3. Lesen Sie den Text und lösen sie die Aufgaben.

Das  unterschwellige1 Gedächtnis

Während des US-Kampfes Bush gegen Gore warfen Anhänger des De-
mokraten Gore den Republikanern vor, sie hätten eine unterschwellige Bot-
schaft in einen Fernseh-Werbespot eingeschmuggelt. Als auf dem Schirm 
Al Gore zu sehen war, erschien nämlich für ganz kurze Zeit das Wort „Rats“ 
(Ratten) in Großbuchstaben. Für den Fernsehzuschauer war die Botschaft 
nicht sichtbar, weil sie nur wenige Millisekunden dauerte. Sie wurde ent-
deckt, weil ein Demokrat den Werbespot genau analysierte. Die Republika-
ner verteidigten sich damit, dass durch ein Versehen die letzten Buchstaben 
des Worts „bureaucrats“ – Bürokraten – gezeigt worden seien. In dem Spot 
ging es darum, ob die Demokraten Bürokraten seien.

Leo Clerand leitete auf der 56. Internationalen Jahrestagung der Ko-
gnitionspsychologie seinen Beitrag über das „unterschwellige Bewusst-
sein“ mit diesem Beispiel aus dem US-Wahlkampf im Jahre 2000 ein.

Diskussionen über raffinierte Manipulationen kommen seit 1958 immer 
wieder auf. Damals behauptete James Vicary aus New Jersey, er habe bei 
Filmvorführungen im Kino Slogans wie „Essen Sie Popcorn“ oder „Trinken 
Sie Coca-Cola“ unterschwellig präsentiert. Dadurch sei der Verkauf jener 
Produkte beträchtlich gestiegen. Psychologen versuchten dieses Ergebnis 
zu reproduzieren – doch immer ohne Erfolg. Schließlich gab Vicary zu, ge-
schwindelt zu haben, um bessere Geschäfte zu machen. „Doch trotz dieses 
Geständnisses hat sich die Geschichte in vielen Köpfen festgesetzt. Dies 
führt zu Unrecht dazu, dass unbewusste Wahrnehmung sofort mit Manipu-
lation in Verbindung gebracht wird“, stellet Clerand klar.

Natürlich gebe es eine nicht bewusste Wahrnehmung von Signalen. 
Was aber können sie bewirken? Können sie die Kaufgewohnheiten oder 
gar Wahlentscheidungen der Menschen beeinflussen? Clerand stellte ver-
schiedene Experimente vor, die Antworten auf diese Fragen gaben.

Eine nicht bewusste Wahrnehmung zeigt sich, beim so genannten 
 Priming, Englisch für „Zünden, Vorbereiten“: Versuchspersonen bekom-
men Hinweisreize dargeboten, die sie nicht bemerken, die aber dennoch 
ihre Reaktion verändern. „Die Stimuli“2 werden also unterschwellig 
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 wahrgenommen. „Um herauszufinden, was solche Reize bewirken, wer-
den indirekte Messverfahren angewendet. Zum Beispiel präsentieren sie 
ihren Testpersonen zuerst für kurze Zeit ein Bild, das nicht bewusst wahr-
genommen wird – den Priming-Reiz; unmittelbar darauf wird ein weiteres 
Objekt gezeigt und gemessen, ob das erste Bild die Identifikationszeit des 
zweiten beeinflusst.

Clerand stellte nun Experimente vor, bei denen Priming-Reize nicht 
Bilder, sondern zu lesende Wörter waren. Der Versuchsperson wird zu-
nächst für eine halbe Sekunde eine Maske auf dem Bildschirm gezeigt. 
Dann wird der so genannte Priming-Begriff, zum Beispiel das Wort Haut 
so kurz eingeblendet, dass er von der Versuchsperson nicht bemerkt wird. 
Hierauf erscheint wieder die Maske und einschließend ein Wort, das als 
Zielwort bezeichnet wird – zum Beispiel das Wort Moos. Sobald die Ver-
suchsperson das Zielwort identifiziert hat, drückt sie einen Knopf. Ist das 
Priming-Wort nun im nächsten Durchgang identisch mit dem Zielwort, 
also in beiden Fällen Moos, sinkt die Zeitspanne für die Identifikation. 
„Die Versuchsperson hat den kurzen Hinweis Moos unterschwellig wahr-
genommen und erkennt das Zielwort daher rascher“, schloss Clerand aus 
dem Experiment.  Wichtig aber sei, dass der Priming-Effekt bereits nach 
weniger als einer Sekunde wieder verblasse.

Eine spannende Frage sei nun, ob man diesen Effekt auch durch Be-
griffe erzielen könne, die dem Zielwort von der Bedeutung her nahe ste-
hen wie beispielsweise Brot – Butter. Anders gefragt: Können wir im 
Unbewussten auch den Sinn eines Wortes erfassen? Clerand beantwortet 
diese Frage mit einem „Ja“. Seine Experimente hätten klar ergeben, dass 
die Reaktionszeit auch sinke, wenn die Wortpaare eine semantische Be-
ziehung aufwiesen.

Mehrere Experimente untermauern somit, dass es eine nicht bewusste 
Wahrnehmung gebe, die uns beeinflusse, so Clerand.

Zum Schluss berichtet Clerand noch von einem Experiment, das die 
Grenzen dieser Beeinflussung deutlich macht. Der Primming-Reiz wird 
durch ein Wort in Kleinbuchstaben gebildet, während der Zielreiz aus 
demselben Wort in Großbuchstaben und in größerer Schrift besteht, zum 
Beispiel tisch – TISCH. Erscheint der Zielreiz zu lange nach dem Priming, 
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ist dessen Effekt bereits verblasst; denn sobald der Zeitabstand 150 Mil-
lisekunden überschreitet, erkennt die Versuchsperson das Zielwort nicht 
mehr schneller. Nach Meinung von Clerand sollte dieser Befund dem „un-
sachlichen streit“ über den Einfluss von unterschwelligen Werbebotschaf-
ten ein Ende bereiten. „Der Verbraucher oder Wähler müsste in weniger 
als 150 Millisekunden zu den Regalen stürzen, damit der Effekt einer un-
terschwelligen Botschaft zum Tragen kommen könnte.“ Mentale Mani-
pulation, so Clerand, sei durch unterschwellige Botschaften unmöglich.

1 unterschwellig: verdeckt, unbewusst vorhanden; 2 Stimuli: Plural 
von Stimulus: Reiz.

1. Welchen Vorwurf machten Demokraten den Republikanern?
A. Die Republikaner hätten Al Gore als Bürokraten bezeichnet.
B.  Die Republikaner hätten im Fernsehen Al Gore mit Ratten in 

Verbindung gebracht.
C. Ein Republikaner hätte im Fernsehen gesagt, Al Gore sei eine Ratte.

2. Welches Wort war für die Zuschauer zu sehen, als Al Gore gezeigt 
wurde?

A. Kein Wort.
B. Bureaucrats
C. Rats

3. Was wurde durch die unterschwellige Präsentation von Produk-
ten im Kino bewiesen?

A.  Mit unterschwelligen Botschaften kann man die Zuschauer mani-
pulieren.

B. Gar nichts; James Vicary war ein Lügner.
C Man kann mit unterschwelligen Botschaften gute Geschäfte machen.

4. Was ist charakteristisch für „Priming“?
A. Versuchspersonen glauben irrtümlich, sie hätten einen Reiz bemerkt.
B. Den Versuchspersonen werden Bilder kurz gezeigt.
C.  Man nimmt einen Reiz nur unterschwellig wahr, wird aber trotz dem 

davon beeinflusst.
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5. Welche Funktion hat das Wort Haut in dem Experiment?
A. Das Wort soll die Reaktionszeit verkürzen.
B. Die Versuchsperson soll das Wort nicht wahrnehmen.
C. Es dient als Vergleich zu dem passende Priming „Moos“.

6. Welche Funktion hat das Wort Moos in dem Experiment?
A. Es dient  sowohl als Priming als auch als Zielwort.
B. Es soll sich vom Zielwort unterscheiden.
C.  Die Versuchsperson soll das Wort mit dem Wort „Haut“ vergleichen.

7. Wann wird die Reaktionszeit der Versuchsperson verkürzt?
A.  Wenn Zielwort und Priming-Wort sich nicht voneinander unter-

scheiden.
B. Wenn sie das Priming-Wort identifizieren.
C. Wenn der Priming-Effekt schwächer wird.

8. Was beweisen Experimente mit Wortpaaren, die eine semantische 
Beziehung aufweisen?

A. Das Priming-Wort spielt keine große Rolle.
B. Man kann unbewusst die Bedeutung von Worten erkennen.
C. Wir nehmen etwas wahr, können aber den Sinn nicht erfassen.

9. Welches Ergebnis hatte das Experiment mit dem Wortpaar tisch – 
TISCH?

A. Es gibt kaum Grenzen zur Beeinflussung.
B. Die Versuchspersonen erkannten nach 150 Millisekunden das Zielwort.
C. Der Priming-Effekt dauert nur eine sehr kurze Zeit.

10. Welche Schlussfolgerung zieht Clerand aus seinen Exper imenten?
A.  Werbung kann mit den unterschwelligen Botschaften erfolgreich sein.
B.  Die Experimente können den Streit über unterschwellige Bot-

schaften auch nicht beenden.
C.  Menschen sind mit unterschwelligen Botschaften in ihren Entschei-

dungen kaum zu beeinflussen.
Übertragen Sie Ihre Antworten in die folgende Tabelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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III. Schreiben

Aufgabe 1. 
a) Ersetzen Sie die kursiv gedruckte Subjekte, Akkusativobjekte 

bzw. Präpositionalobjekte durch dass-Sätze mit Passivformen.
1. Ich bestehe auf einer sofortigen Regelung der Angelegenheit.
2. Die Mitglieder fordern den sofortigen Ausschluss von Karl Müller 

aus dem Turnverein.
3. Wir garantieren Ihnen schnelle und preisgünstige Ausführung aller 

Reparaturarbeiten.
4. Mehrere Abgeordnete verlangen die Aufhebung der Geschwindig-

keitsbegrenzung auf Autobahnen.
5. Ich bin mit einer nochmaligen Verlegung der Sitzung nicht ein ver-

standen.

b) Setzen Sie passende temporale Konjunktionen ein.
1........... ich endlich an die Reihe kam, waren die letzten Weißwürste 

gerade verkauft worden. Sie dürfen nicht lockerlassen. Sie müssen das, 
was Ihnen zusteht, so oft fordern, ..........  Sie es bekommen. 3. Haben Sie 
noch Verbindung zu ihm? - .......... er nach Amerika ausgewandert ist, ha-
ben wir nichts mehr von ihm gehört. 4. Ich fürchte, er ist frühestens in vier 
Wochen zurück. Und .......... er weg ist, können wir keinerlei Entscheidung 
treffen. 5. Wir wurden in einer Pension am Markt untergebracht. .......... 
wir unsere Koffer ausgepackt und uns umgezogen, machten wir unseren 
ersten Bummel durch die Stadt. 6. Er hielt den Daumen auf den Klingel-
knopf und dachte: „Jetzt klingle ich so lange, ..........  sich jemand mel-
det.“ 7. Ich hatte schon viel von ihm gehört, .......... ich ihn kennen lernte. 
8. .......... Sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, sind Sie mindestens 
noch vier Wochen arbeitsunfähig. 9. .......... du den Tisch deckst, gehe ich 
schnell ein paar Flaschen Bier holen. 10. .......... ich von dem Urlaub zu-
rück bin, melde ich mich wieder bei Ihnen. 11. .......... ich bei ihm anrufe, 
heißt es, er sei gerade in einer Besprechung. 12. .......... ich zum nächsten 
Punkt komme, möchte ich das Fazit aus meinen bisherigen Überlegungen 
ziehen. 13. .......... der Vertrag nun unter Dach und Fach ist, sollten wir den 
Beginn unseres gemeinsamen Projekts nicht mehr länger hinauszögern. 
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14. Immer  .......... er einen Brief vom Finanzamt bekommen hat, ist er 
ungenießbar. 15. .......... die Kinder noch klein waren, hatte ich noch nicht 
einmal genug Zeit, ins Kino zu gehen. 16. Jedes Mal .......... ich ihn treffe, 
jammert er mir vor, wie schlecht es ihm gehe. 17. .......... er das sagte, dreh-
te er sich um und ließ uns stehen. 18. .......... ich die Hintergründe der Ge-
schichte kenne, verstehe ich viel besser, warum er aus dem Unternehmen 
wieder ausgestiegen ist. 19. .......... er nach Deutschland einreisen durfte, 
musste er monatelang auf eine Arbeitsgenehmigung warten. 20. .......... ich 
einmal pensioniert bin, kann ich keine so großen Reisen machen wie Sie – 
bei der lächerlichen Rente, die ich zu erwarten habe.

Aufgabe 2. Was ist ein Plagiat? Wie würden Sie diese Erscheinung 
erklären? (bis 30 Sätze).

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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СЕКЦІЯ  
 «ФРАНЦУЗЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

9 клас

І рівень  

I. Lisez le texte et tâchez de le comprendre:

Choisir un métier
D’après les sondages, 66% des adolescents français pensent que le plus 

important dans la vie, c’est de faire le métier que l’on veut. Mais, pour 
faire son choix, il faut bien connaître ses défauts et ses qualités: tous les 
métiers, en effet, ne conviennent pas à tout le monde. Voici cinq «profils» 
pour vous guider dans vos choix.

Voux êtes très indépendant. Vous réussirez dans les professions où l’on 
laisse prendre des initiatives: avocat, commerçant, artisan et artiste. Si, 
en plus, vous êtes dévoué et attentif, vous ferez un excellent médecin. Si 
vous êtes sociable, pensez aux métiers de la communication (journaliste 
de presse, de radio…). 

Vous avez les pieds sur terre. Bien organisé, vous savez défendre vos inté-
rêts. Vous êtes un peu avare, ce qui peut être une qualité chez un assureur, un 
banquier ou un homme d’affaires, métiers, pour lesquels le goût du risque est 
indispensable. Si vous avez en plus des qualités de contact, vous pourrez être 
performant (bien réussi) comme directeur d’hôtel ou représentant de com-
merce. Si vous avez envie de bouger, pensez au tourisme.

Vous détestez rester assis. Sachez alors que pour les métiers du sport — 
professeur de gymnastique, entraîneur, sportif professionnel — aimer le sport 
ne suffit pas. Une vraie passion est le minimum. Ajoutez-y l’esprit d’équipe, 
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un peu de psychologie, de la ténacité, un moral d’acier. Vous pourrez être 
homme d’affaires, grand reporter, comédien, politicien ou détective! 

Vous avez de l’imagination. Curieux de tout, très actif, intuitif, vous 
avez le goût du jeu. Vous êtes parfois paresseux, mais personne n’est, en 
réalité, plus travailleur et enthousiaste que vous quand quelque chose vous 
motive. Vendez alors vos idées dans les domaines de la mode, de la déco-
ration, de la photographie, de la publicité, du cinéma, etc. Imaginez aussi 
exercer votre créativité dans des professions plus classiques: commerçant 
génial ou professeur adulé (adoré) de ses élèves. 

Vous êtes perfectionniste, précis et même maniaque. Vous ferez mer-
veille dans les technologies de pointe (électronique ou aéronautique). 
Vous serez des comptables précieux, des bijoutiers en or, des chercheurs 
infatigables. Si vous aimez les livres, vous serez parfait comme bibliothé-
caire ou documentaliste, historien ou critique d’art. 

G.Capelle, M.Cavalli, N.Gidon, Fréquences  Jeunes.

II. Quelle est l’idée principale du texte « Choisir un métier » ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

III. Vous avez lu le texte et vous vous êtes informé sur les quali-
tés nécessaires pour un bon choix de la profession. Et vous-même, à 
quel type donné appartenez-vous ? Quelles sont vos qualités les plus 
fortes ? Et les défauts ?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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IY. Vous avez encore deux années scolaires avant de choisir votre pro-
fession et d’entrer à l’Université, mais, bien sur, vous-même, vos parents, 
vos amis y ont déjà réfléchi. Vous planifiez devenir…..  (4-5 phrases )
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ІІ рівень  

I. a) Mettez les éléments  à (au), as, a  dans les phrases suivantes 
à leur place:

1. Je suis seul .......... la maison, maman est sortie, elle .......... encore 
.......... faire des courses. 

2.  Si tu .......... envie, viens tout de suite, apporte tous les exercices que 
tu ..........  faire, on va les faire ensemble.

3. Maman va rentrer .......... 20.00 heures. Si elle arrive .......... l’heure, 
elle va nous préparer des choux ..........  jambon et .......... la crème.

4. Brigitte s’intéresse .......... la littérature, elle .......... lu plusieurs livres 
en français. 

5. Elle sera vraiment contente si tu .......... des livres .......... lui prêter, 
elle va te les rendre .......... temps.

6. Il y .......... 40 ans, il écrivait tout ses textes .......... la main. 
7. Dix ans après, il les tapait .......... l’aide de la machine .......... écrire. 

Aujourd’hui, il les écrit .......... l’ordinateur. 
8. Elle .......... mal .......... bras droit et quelqu’un doit l’aider .......... 

terminer son devoir.

b)  Dans le texte ci-dessous ajoutez toutes les prépositions néces-
saries:  

La francophonie en Ukraine

.......... l’heure actuelle, l’Ukraine a .......... relations diplomatiques 
.......... 39 pays-membres .......... l’Organisation internationale .......... la 
Francophonie dont seulement 9 sont liés .......... l’Ukraine par .......... ac-
cords bilatéraux .......... la coopération culturelle, scientifique et technique 
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........... faire partie .......... “monde francophone”, l’Ukraine manifeste un 
grand intérêt .......... la France, .......... sa culture et sa langue.

La politique linguistique .......... la France s’efface largement .......... 
l’expansion actuelle .......... l’anglais. C’est pourquoi .......... organismes 
comme l’Alliance française et le Ministère .......... la Coopération et .......... 
la Francophonie ainsi que la sous-direction .......... la politique linguistique 
.......... Ministère .......... Affaires étrangères se préoccupent .......... la place 
.......... français .......... le monde, y compris l’Ukraine.

II. a) Complétez les phrases avec les marqueurs temporels (pen-
dant, depuis, il y a, dans ) qui conviennent:

— Marlène Salomon, bonjour! Vous avez interprété le role principal 
dans la pièce “Fou de vous”.......... deux ans. Pourquoi avez-vous décidé 
d’arrêter?

— Tout simplement parce que, .......... trois mois, on m’a proposé un 
role dans un film, j’ai lu le scenario et…

—  Et vous avez accepté?
—  Oui, tout de suite! Le tournage va débuter .......... six mois.
—  Et puis,  je crois savoir que du coté sentimental, ça va très bien aussi?
—  Je suis restée .......... deux ans, après mon divorce. Puis, .......... un 

an,  j’ai rencontré mon compagnon. On se marie .......... un an.

 b) Complétez les phrases avec l’adjectif indéfini tout (toute, tous, 
toutes) ou pronom indéfini tout (toute, tous, toutes):
 
1. Le 14 juillet .......... la France est en fête. 
2. .......... les villes et  .......... les villages prennent part aux manifestations.
3. Nous avons déjà compris .......... ou presque .......... .
4. Mettez .......... ces matières sur l’étagère.
5. Ils veulent passer .......... l’hiver dans les montagnes.—  Et les jeunes 

filles? – Presques .......... .
6. .......... est bien connu ici, n’est-ce pas?
7. .......... citoyen doit défendre sa Partie. 
8.On est obligé de travailler .......... la nuit.



96

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

III. 4. a) Donnez des équivalents ukrainiens des expressions sui-
vantes:

1) Quand on parle du loup, on voit son queue ________________
__________________________________________________________

2) Tous les 32 chaque mois  ________________________________
__________________________________________________________

3) Vouloir – c’est pouvoir  _________________________________
__________________________________________________________  

4)  Autant de têtes, autant d’avis  ___________________________
__________________________________________________________

b)  Composez la situation avec l’une de ces expressions / 7–8 phra-
ses au minimum/

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ІІІ рівень  

І. Lisez une histoire. 

Deux diamants

Un jour un monsieur est entré dans la bijouterie. Il était assez âgé, très 
respectable et avez l’air d’être riche. Il a salué le bijoutier et lui a dit qu’il 
voulait acheter un diamant.

Il a désigné du doigt une belle pierre qui se trouvait dans la vitrine. 
Le bijou coûtait assez chère: 10 000 francs, mais le client l’a acheté sant 
trop marchander. Au moment de sortir, il s’est retourné vers le bijoutier:

- Vous n’en avez pas un deuxième, tout à fait pareil à celui-ci? L’idée 
m’est venue de faire des boucles d’oreilles pour les offrir à ma femme.

Malheureusement, le bijoutier n’avait pas de deuxième diamant. 
Le monsieur a semblé très chagriné, même mécontent et il a fait compren-
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dre au bijoutier qu’il est prêt à le payer 15 000 francs. Le dernier assura le 
client qu’il ferait tout son possible pour en trouver un. Le monsier est enfin 
sorti en laissant sa carte de visite et son numéro de téléphone.

     Deux ou trois semaines plus tard une dame se présenta à la bijou-
terie et proposa un diamant tout à fait pareil au premier. Il va de soi que 
le bijoutier s’empressa de conclure une affaire aussi avantageuse. Il lui 
proposa 10 000 francs, mais la dame trouvait que c’était trop bon marché 
et en demanda 13 000. Le bijoutier a quand même fini par les lui payer et, 
aussitot la dame est partie, il a couru vers le téléphone pour appeler son 
client de l’autre jour… 

II. Cette belle histoire n’est pas encore finie. Votre devoir: trouvez 
plusieurs variantes de sa fin et notez-les:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10 клас

І рівень  

I. Lisez le texte et tâchez de le comprendre:

Si vous buvez un excellent bordeaux dans un verre aux parois vertes 
ou brunes, il vous paraîtra moins bon que si vous le dégustez dans un 
verre ballon en cristal. Eh oui, nous sommes totalement conditionnés par 
la couleur et les industriels le savent bien! Les techniciens du marketing 
utilisent les codes des couleurs pour nous faire acheter ce qu’ils veulent. 
Un exemple: longtemps, on a associé au noir l’idée d’ élégance, de luxe, 
et certains produits, alimentaires entre autres, récupèrent cette connotation 
de «distinction » (le café par exemple).

 Diverses expériences, dans d’autres domaines, montrent à quel point 
nous sommes influencés par la couleur. A New York, il y a quelques années, 
les dockers se plaignaient du poids excessif des caisses (noires ou grises) 
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qu’ils avaient à porter. On les repeignit en vert clair. Elles semblèrent 
immédiatement plus légères. Des ateliers sont repeints en bleu pâle ou en 
jaune et l’absentéisme diminue de façon significative, la qualité du travail 
s’améliore, les relations humaines aussi. Le bleu apaiserait, le rouge exci-
terait, le noir attristerait, l’orange stimulerait l’ appétit... 

Bien entendu, les couleurs n’ ont pas de valeur en elles-mêmes, il s’agit 
d’une symbolique purement culturelle. Au Japon, par exemple, la couleur 
du deuil est le blanc et non le noir comme chez nous. Variations dans 
l’espace mais aussi dans le temps. En France, jusqu’ au XIXe siècle, les 
jeunes paysannes revêtaient le jour de leur mariage leur plus belle robe, 
qui etait presque toujours rouge.

II. Relisez le texte et donnez-lui le titre correspondant au sujet du texte:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

III. Quelles sont les deux phrases qui expriment les deux idées es-
sentielles du texte?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

IY. Le texte donne quelques idées sur les couleurs. Et vous-même, 
quelle couleur préférez-vous et pourquoi?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



99

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

ІІ рівень  

І.  a) Associez les mots et leurs definitions: 
1. La liberté a) C’est quand on ne montre pas ses qualités
2. Le bonheur b) C’est un sentiment dâsagréable, quand 

     On trouve le temps long
3. L’ennui c) C’est vivre sans contraintes.
4. La modestie d) C’est quand on est bien content de sa vie

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

  b) Pour quatre mots suivants trouvez votre propre définition:
1. La timidité

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. La disponibilité
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. La générosité
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. La sincérité
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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II.  a) A la place des lacunes mettez les prépositions, s’il le faut:

L’ŒUF ET NEWTON

Un jour Newton travaillait .......... sa chambre. L’heure .......... petit dé-
jeuner est venue et la bonne a apporté une casserole et un œuf frais .......... 
le faire cuire .......... maître.

— Laissez la casserole .......... l’œuf .......... la table, lui a dit le savant 
..........  voulant rester seul .......... travailler tranquillement. Je saurai le 
cuire moi-même.

— trois minutes .......... l’eau bouillante 1.
— Je ne l’oublierai pas, a répondu Newton.
.......... bout .......... une demi-heure, la bonne est revenue .......... empor-

ter la casserole; mais elle s’est arrêtée nette .......... la porte .......... la vue 
de son maître. Newton debout .......... la cheminée regardait .......... la plus  
grande émotion l’œuf qu’il tenait .......... la main, .......... que la montre 
bouillait .......... la casserole.

        b) Remplacez les compléments soulignés par un  des pronoms: 

 1. Ne laisse pas tes disques sur la table. Range-les!  _____________
__________________________________________________________

2. Vous écrivez des lettres à vos amis pendant les vacances.  _______
__________________________________________________________

3. Anette leur prête sa trottinette? C’est étonnant!  _______________
__________________________________________________________

4. Les enfants rangent leurs livres dans le placard.  ______________
__________________________________________________________

5. Super! Tu as résolu des problèmes urgents à la mairie.  _________
__________________________________________________________

6. Donne nos clés à ton oncle.  ______________________________
__________________________________________________________
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III. A traduire: 
    1. Як тільки він повернувся спиною, діти пішли геть.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

    2. Якщо б  він погодився прийняти мене завтра, я б йому пояс-
нила все це детальніше.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
    3. Шкода, що ви звертали так мало уваги вашій французькій вимо-
ві. Зараз вона звучить не дуже природно.. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

   4. Минулого разу ми обговорили всі пункти плану, які треба ви-
конати на цьому тижні.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ІІІ рівень  

I. Dans le monde les écrivains sont souvent publiés sous les pseud-
onymes.  Alors, pouvez-vous donner les pseudonymes de ces écrivains 
français bien connus dans le monde?

1. François Marie Arouet
__________________________________________________________ 

(“Lettres philosophiques”, “Zadig”, “Candide”)

 2. Anatole Thibault 
__________________________________________________________

(“Crime de Silvestre Bonnard” “L’île des pinguins”)
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3. Henri Beyle 
__________________________________________________________

(“La Chartreuse de Parme”, “Chroniques italiennes”)

4. Aurore Dupon 
__________________________________________________________

(“Chopin”, “Consuelo”, “Indiana”)

5. Jean-Baptiste Poquelin 
__________________________________________________________

( La Comédie Française)

II. Imaginez que vous êtes membre de Green Peace. Présentez et 
défendez votre programme d’actions urgentes. Soyez logique et laco-
nique: ( 14 – 15 phrases )
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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11 клас

І рівень 

I. Lisez le texte et tâchez de le comprendre:

Combat pour le français

A quoi servent les langues? 
Les sociétés les utilisent, notamment, pour communiquer. Les uns ju-

geront  que cette finalité des  langues épuise leur définition. Elles ne se-
raient donc que des instruments. Dans cette perspective, si une langue, 
à un certain moment de son histoire, n’est pas adaptée au service qu’on en 
entend, on peut, sans état d’âme, lui en substituer une différente qui paraît plus 
adéquate en tant qu’outil. Les autres, au contraire, considèrent que chaque 
langue est le reflet de l’identité profonde d’une communauté. Il s’y investi-
rait donc des valeurs symboliques essentielles: mode d’expression d’une 
certaine culture. Elle est nourrie par tout ce que le passé y a construit de 
traces, et ainsi équipée pour affronter les incertitudes de l’avenir.   

Ces deux conceptions des langues humaines induisent deux attitudes 
distinctes face à la situation contemporaine.

Ceux pour qui les langues ressemblent, en quelque mésure, aux espèces 
vivantes de la nature sont en droit de penser que l’état linguistique du monde 
d’aujourd’hui, ou l’anglais occupe une position dominante et peut-être en voie 
de devenir davantage encore, offre au regard un stade ultime de l’Histoire, il-
lustrant, par là, une loi de l’évolution naturelle. Mais pour d’autres, la diversité 
des langues est par nature le miroir d’un peuple et de ses représentations.

Dès lors, la domination d’une seule langue, loin d’être une promesse, 
est une menace. Une prise de conscience de cette situation peut aider à ou-
vrir les pistes d’action et à maîtriser le mécanisme qui s’est résoliment mis 
en marche. En Europe et dans le reste du monde, le cheminement vers 
une extension régulière du domaine de l’anglais au détriment des autres 
langues semble être un processus difficile à inverser. Pourtant, l’initiative 
humaine devrait être capable de contenir cette progression, à condition de 
lui opposer une énergie et une force suffisante.

                                                 Claude Hagege, “Combat pour le français”
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II. Faites la traduction adéquate des phrases, mises en relief:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

III. Pourquoi , selon l’auteur, la domination d’une seule langue est 
une menace?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

IY. a) Donnez vos impressions personnelles du texte lu (3-4 phrases):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Selon vous, à quoi servent les langues? Seulement pour commu-
niquer? (4-5 phrases)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ІІ рівень 

І. Etes-vous fort en orthographe et en grammaire françaises? Mar-
quez la bonne réponse parmi les trois proposées:

1. Quelle est la forme correcte du verbe:
    a) tu apelleras;      b) tu appeleras;      c) tu appelleras

2. Choisissez le bon accord pour la phrase suivante: 
    a) Ces histoires, je les ai entendu raconter mille fois déjà.
    b) Ces histoires, je les ai entendus raconter mille fois déjà.
    c) Ces histoires, je les ai entendues raconter mille fois déjà.

3. Quel est le pluriel du mot “après-midi”?  
    a) des après-midis      b) des après-midis      c) des après-midi
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4. Quelle est la forme correcte de l’imparfait?
    a) nous étudiions      b) nous étudions      c) nous étudiyons

5. “ J’ai le sentiment que…” Quelle est la suite de cette phrase?
    a) “ … ce texte est difficile.”
    b) ”… ce texte soit difficile.” 
    c) ”… ce texte serait difficile.”

6. Quel est le féminin de l’adjectif “enchanteur”?
    a) enchanteuse      b) enchantrice      c) enchanteresse

7. Comment se nomme  ce signe en forme d’étoile:*?
    a) un astérisque      b) un asterixe      c) un astériscque

8. Chaque oiseau a sa propre “voix”. Laquelle de trois phrases est correcte? 
    a) L’allouette zinzinule.
    b) La mésange grisolle.
    c) Le corbeau croasse. 

II. a) Reliez les phrases synonymiques:
1. Je raconte des histoires aux enfants. a) Je leur en raconte une.     
__________    b) Je leur y raconte.

2. Je raconte ma vie à mes collègues. c) Je la leur raconte.

___________

3. Je raconte le début du film à Nicolas d) Je lui en raconte une.
___________ e) Je leur les raconte.

4. Je raconte mes secrets de famille  à mes voisins.  f) Je leur en raconte.
___________

5. Je raconte une anecdote à mon ami. g) Je le lui raconte.
___________ h ) Je leur lui raconte une.

6. Je raconte une blague aux enfants. i) Je les leur raconte      
___________
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b) A la place des lacunes mettez les prépositions, s’il le faut:

Les femmes rattrapent les hommes dans la pratique

.............. une dizaine .............. années, les femmes ont réduit leur re-
gard .............. les hommes .............. matière .............. pratique sportive. 
Mais la parité .............. sexes n’est pas encore réalisée: un tiers .............. 
femmes .............. plus .............. 18 ans font .............. sport .............. 
moins occasionnellement .............. 47% .............. hommes. Leurs nova-
tions sont particulilièrement liées .............. l’entretien .............. corps. 
C’est .............. doute l’une .............. raisons .............. lesquelles les sports 
.............. ’équipe ne les passionnent guère (.............. l’exception .............. 
basquet et .............. handball). 

Elles sont en revanche très attirés par les sports individuels: plus 
.............. trois quarts .............. personnes convernées .............. la gymnas-
tique ou la danse sont des femmes. 70% des 500 000 pratiquants .............. 
l’équitation sont des femmes. Elles sont aussi plus nombreuses que les 
hommes .............. apprécier la notation. Ce sont elles qui ont assuré le 
développement récent .............. certaines activités comme la randonnée.  

G. Mermet, Francoscopie.

III. A traduire: 

1. Що вас в цьому дивує, нічого серйозного не трапилось. До того, 
як я зможу вас прийняти, у вас буде час продивитися вашу роботу: 
там є ще багато помилок через неуважність.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Хоча погода була дуже погана, і не переставало дощити, треба 
було їхати на вокзал, щоб їх там зустріти. _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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3. Якби ви передали вчора всі необхідні дані, я б написав цю стат-
тю вчасно, вона була б більш повною і точною.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Схоже, що він узяв себе в руки і наказав їй не втручатися у цю 
справу, добре усвідомлюючи, що вона не зверне увагу на його слова.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

IІІ рівень 

I. Voici cinq citations historiques. Tâchez d’unir les personnes et 
les dates qui leur correspondent:

1. “ L’Etat, c’est moi!”
2. “ Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple.”
3. “ Paris vaut une messe.”
4. “ Paris! Paris outrage! Paris brisé! Paris martirisé! Mais Paris libéré!”
5. “ Mais c’est une révolte? – Non, Sire, c’est révolution.”

a. Charles de Gaulle 1789
b. Henri IY 2000
c. Louis XYI 1944  
d. Jacques Chirac 1793
e. Georges Danton 1593

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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II. Parlez de la nature du conflit (malheureusement, ils sont encore 
nombreux dans notre vie). Un conflit – c’est un phénomène positif ou 
negatif? Définissez les types des conflits et proposez quelques voies 
constructives de leurs résolutions. (14 – 15 phrases)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

СЕКЦІЯ  
 «ІСПАНСЬКА МОВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

10 клас

I. Completa con la forma correcta:

Hubo/había            estuvo/estaba(n)            fue/era(n) 

1. El terremoto ……………………terrible.
2. Cuando era universitario, los exámenes no ……………….…tan 

difíciles como hoy.
3. Ayer ………..…….. un atentado en el centro de la cuidad.
4. ¿Dónde………………… el examen?
5. Las casas …………………… muy pequeñas.
6. ……………..un hotel antiguo,pero muy bonito.
7. En la calle Mayor ……………..… un hotel antiguo.
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8. La reunión ………………. en la universidad.
9. Los buenos restaurantes ………………. en el centro.

10.  La semana pasada no ……………….. corridas.

II. Completa con el pronombre adecuado:

a       de       con       en       por

1. Al verla por primera vez se enamoró …………. ella.
2. La parada está …………… dos pasos de mi casa.
3. Debemos conformarnos …………… lo que tenemos.
4. Esta ciudad se destaca …………. sus monumentos históricos.
5.  Todos los niños tienen miedo ………. los monstruos ………… 4 años.
6.  Estamos interesados …………... obtener buenos conocimientos.
7. Mi novio es biólogo, pero trabaja ………….. jardinero.
8. ¿Por qué faltaste ayer ……………… clases?
9. Al salir, no te olvides de despedirte ………… tus abuelos.
10. Confiamos …………. que todo se arregle pronto.
11. Lola siempre se viste …..…… colores vivos
12. Nosotros, antes, siempre íbamos ……….. vacaciones ……... Cádiz.

III. Completa las frases con el verbo en infinitivo, gerundio o participio:

Subir    ver    extenuar    terminar    colocar    fumar    destrozar    
decir     actuar   ser      aparecer     perder

1. La opera acaba de ……………………… con una gran ovación.
2. ¿Has oído los comentarios? Andan ……………………... que los 

protagonistas son pareja.
3. Llevo …………………….. veinte cajas y todavía no he terminado.
4. De nada sirvió lo que hicimos, la lluvia acabó ………………. todo.
5. Lleva sin ……………………... a un escenario nueve años, el regreso 

es muy esperado.
6. Podría …………………….. en cualquier momento eso que estás 

buscando.
7. Esa película la tengo muy ……………………….. .



110

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

8. Debe de …………………….. una actriz nueva, yo no la conocía.
9. Volverá a …………….………. en México  cuando termine la gira 

por España.
10. Le repitieron una y otra vez que dejara de ……………………..… 

en el palco.
11. No encuentro la programación del teatro por ningún lado, la doy 

por …………………… .
12. El concierto me ha dejado …………………………. .

IV. Completa los huecos con los derivados de las palabras dadas:

Sustantivo Adjetivo Verbo
intentivo

razón
frecuentar

rico
negación

fin
ofensivo
cómodo

V. Busca los antónimos de las siguientes palabras:

1. Eterno: ……………..…….  4. Par: ………….......……….
2. Sincero: …………………. 5. Ofender: ………………….
3. Potente: ………………….  6. Crónico: ………………….

VI. Escribe el verbo en la forma correcta del pasado:

María Luisa tuvo que vender el anillo de diamantes que su marido, 
José Javier, le (regalar) ………………..………. antes de casarse. Dos 
meses más tarde José Javier le (preguntar) …………………….. qué 
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(hacer, ella) ……………..……….. con el anillo, porque hacía mucho 
tiempo que no lo (usar, ella) ………………….……… . Ella le (contestar) 
…………………..……. que lo (perder) ……………….………. pero que no 
(saber) ……………..……….. dónde y que no le (decir) ………………….. 
nada para no preocuparlo. Él (buscar) ……………….…… en los lugares 
donde María Luisa (estar) ……..……………. últimamente, pero nadie lo 
(ver) ………………….………… .

Mientras tanto, María Luisa (intentar) ………………….…… 
recuperar el anillo: (ir) ………………………. a la casa de empeños 
donde lo (vender) ……………………… pero alguien lo (comprar) 
…………..…………… . Entonces María Luisa desesperada, (vover) 
………………. a su casa y le (contar) …………………..……. la 
verdad a José Javier: (perder, ella) ………………….…….. una partida 
de póquer y (necesitar) …………………..…… el dinero para pagar la 
deuda. Le (explicar, ella) ………………………..…. que (volver, ella) 
……………….……….. a la casa de empeños para recuperarlo, pero que 
el anillo ya no (estar) ………………….…….. . María Luisa, muy triste, 
(empezar) ……………………… a llorar. En ese momento su marido 
(sacar) ……………………. una cajita del bolsillo de su chaqueta y se la 
(entregar, él)…………….………… .

¡¡Dentro de la caja (estar) ……………………. el anillo!

VII. Completa las oraciones con el verbo en la forma correspondiente:

1. Me pareció rarísimo que ni siquiera …………….. (mencionar) que 
tres días antes  ………….(ver) a Luis.

2. Nos prohibió que saliéramos de allí hasta que no ……………………….. 
(resolverse) el problema.

3. Tienes que recoger en la estación a los congresistas que ……………… 
(llegar) mañana.

4. Vamos hombre, no me digas ahora que lo de anoche  ………………….. 
(ser) sin querer porque no me lo trago de ninguna de las maneras.

5. Cuando llegabas me decías siempre  que te ……………………. 
(dar) un beso,¿recuerdas?

6. Date prisa. ¿No ves que ……………………. (ir, nosotros) tarde?
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7. Es que no puedo imaginarme  que ……………………….. (enfadarse) 
por semejante tontería.

8.  No creas que ya ………………… (estar) todo solucionado.
9. Estoy cansado de que ……………..(tomar) el pelo.
10. No comentes con nadie que ………………. (venir) a verme, porque 

no tengo ganas de chismes.
11. Me gustaría que ………………. (salir) esta noche.
12. Recuerdo que en aquel momento ……………. (haber) mucha cola.
13. No me apetece en absoluto…………………. (salir, yo) solo esta noche.
14. Siento que las cosas no te ……………………. (ir)  bien.

VIII. Completa el siguiente texto con una de las tres opciones que 
se te proponen:

La familia española

Es normal que la familia  (1) ………………….. cambiando hoy en 
día en España (2) ………… la misma manera que en otros lugares del 
mundo. Pero aunque están apareciendo otros tipos de familia, todavía la 
más común es la familia (3) …………., es decir, la compuesta por padre, 
madre e hijos, (4) …………….. ser normalmente dos.

 En (5) …………….., el tamaño del hogar está disminuyendo en 
España. Hay muchas familias con solo un hijo o …………… hijos. 

IX. Completa el siguinte texto con los conectores adecuados:

Por otra parte      además    sin embargo     en definitiva    en primer 
lugar     por una parte     sin embargo    en segundo lugar    en cuanto   a  

Parece claro que la mayoría de los gobiernos de los países industria-
lizados están decididos a conseguir que sus ciudadanos dejen de fumar, 
……………………………, lo que no está tan claro es el sistema que usan 
dichos gobiernos.

……………………………...…, los fumadores, cada vez más, son 
obligados a fumar en auténticas «jaulas» o a la intemperie, padeciendo 
unas condiciones climáticas muy duras.
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…………………………………, la televisión, la radio y los 
periódicos están saturados sin información acerca de la prohibición de 
fumar y con noticias de demandas contra las compañías tabacaleras. 
…………………………..…., cualquier noticia científica que demuestra 
que el humo ajeno no es peligroso para la salud ni siquiera se publica. 
Estas campañas anti tabaco generan, ……….………………………, una 
imagen del fumador como un asesino de los no fumadores.

……………………………… las zonas de los fumadores, no 
siempre las hay pero son generalmente incómodas y  pequeñas. 
……….…………………, nuestra sociedad considera, 
………………..……., que los fumadores son enfermos a los que hay que 
ayudar a dejar su adicción y, ………………..…………, genera un clima 
de odio y de persecución a los fumadores que no beneficia a nadie. 

11 клас

I. Completa con la forma correcta:

Hubo/había       estuvo/estaba       fue/era

1. ¿Dónde …………….. el terremoto?
2. Anoche ………….. fuegos artificiales en la ciudad.
3. En aquella calle no …………….. bancos.
4. No pudimos entrar en el gimnasio porque …………. un entrenamiento 

de balonmano.
5. La boda ………….. muy bella.
6. La novia ………….. muy bella.
7. El banquete de boda  ……….... en el mejor restaurante de la ciudad.
8. Antes …………….. más fiestas.
9. El último examen …………… muy difícil.
10. El domingo …………… una boda en la catedral.
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II. Emplea SER o ESTAR según convenga:

1. Compré el coche hace diez años , pero todavía ……………. bastante 
nuevo.

2. Después del accidente mi hermano  …………. unos días  muy grave 
3. No sé por qué ……………… tan atento con las personas que sabes 

que sólo viene a robarte tiempo.
4. ¡……………… listo si cree que así se va a salvar del desastre!
5. No le tomes en consideración sus errores, porque ……………. 

nuevo en la profesión.
6. ¡Qué susto se ha llevado! ……………….Más muerto que vivo.
7. Aunque tuve mucha paciencia, al final ………………. molesto.
8. Más que alegre y dicharachero, tu amigo ……………. fresco.
9. Dice que se encuentra más cómodo cuando ………….. desnudo.
10. Más vale ……………… solo que ……….……… desolado.

III. Completa las frases con una de las tres opciones:

1. Con el paso de los años, …………………….. más quisquilloso.
a. se ha hecho b. se ha vuelto c. se ha convertido

2. ……………… inquietos con la noticia que nos han comunicado.
a. Nos hemos vuelto b. Nos hemos puesto c. Nos hemos quedado

3. Cuando lo besé, …………………….. rojo, es tan tímido.
a. se puso b. se volvió c. acabó

4. La empresa iba tan bien  que ……………….. ricos en poco tiempo.
a. nos volvimos b. nos hicimos c. nos convertimos en

5. Por culpa del accidente …………………… cojo.
a. se quedó b. se puso c. se volvió

6. Ha visto el desfile y …………………. embobado con las modelos.
a. se ha puesto b. se ha quedado c. se ha hecho

7. El olor ……………………. insoportable.
a. llega a ser b. se queda c. se pone
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8. No estudiaba nada, pero con su esfuerzo ……………….. el mejor 
estudiante de la clase.

a. se ha vuelto b. acabó c. se convirtió en 

9. No sé lo que pasa al perro, ……………………….. loco de repente.
a. se ha vuelto         b. se ha convertido en    c. se ha quedado

10. Cuando nos fuimos, la luz ……………………… encendida.
a. se volvió b. se hizo c. se quedó

IV. Marca la opción correcta:

1. Me ha alegrado mucho que, finalmente, …………………. el puesto 
de trabajo que buscabas.

a. hubieras encontrado b. hayas encontrado c. encuentres

2. No se puede decir que sea muy expresivo, por eso, me sorprendió 
que me……………. .

a. diera b. dé c. haya dado

3. Me indignaría mucho que no me lo …………………. personalmente.
a. diga b. haya dicho c. dijera

4. Deberías haber tenido más tacto. A nadie le gusta que le ……………… 
en público.

a. hayan criticado b. criticaran c. critiquen

5. Lo que menos me gustó  fue que ………….. capaz de mentirme de 
esa manera.

a. haya sido b. fuera c. sea

 6. Me asusta que los niños  …………. solos en casa. Voy a llamarles 
ahora mismo.

a. se quedaran b. se queden c. se hayan quedado

7. Cuando era pequeña lo que más odiaba era que en verano todos 
los días nos ……………… a echarnos la siesta dos horas para hacer la 
digestión antes de poder bañarnos.

 a. hayan obligado b. obligaran c. obliguen



116

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

8. A mis hijos les chifla que les ……………… a parque y ……………….. 
con ellos.

 a. hayan llevado b. lleváramos c. llevemos
 a. juguemos b. hayan jugado c. jugáramos

9. Me da rabia qu el jurado no …………… en cuenta todos los méritos 
de los concursantes en este certamen.

a. haya tenido b. hubiera tenido c. tenga

10. Nos da igual lo que …………... a hacer los demás, nosotros ya 
hemos tomado una decisión.

a. fueran b. vayan c. hayan ido.

V. Completa las frases en indicativo o subjuntivo utilizando uno de 
los verbos del recuadro:

alquilar   poder   escoger  necesitar(2) ir irse tomar apagar tener ver 
casarse ayudar encontrar querer desayunar sacar

1. Le dije que …………………… urgentemente  comprar algo de cena 
para esta noche.

2. Iván comentó a su novia que esa mañana …………………… 
galletas con mantequilla porque no …………………nada más sano en el 
frigorífico.

3. Después de mucho insistir, los padres de Alberto prometieron que le 
…….....…….. más en serio la próxima vez.

4. Le dije a María el otro día que ……………..…… a cenar el sábado 
pasado con unos amigos.

5. Mi hermano me dijo ayer que si ………………….. que elegir, 
…………….…… un viaje con estancia en un camping que en un hotel, ya 
que le encanta la naturaleza.

6. Mi vecina me llamó asustada y me pidió por favor que 
…………………. el horno de la cocina, y que …………….…… la 
comida  a la ventana.
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7. El nos contó que todos los fines de semana ……………………. un 
montón de cintas de vídeo y las ……………………… en casa para no 
tener que salir.

8. Eva me dijo que …………………… el mes anterior por lo civil pero 
que no ………..……….. de luna de miel a ningún sitio.

9. Mi madre me dijo que ………………….. que la ………..………. 
con la compra mensual.

10.  Mi amigo Luis nos dijo que ……………..…… ir al museo por 
la tarde y que luego …………………… salir a tomar unas copas juntos.

VI. Completa las frases en indicativo o subjuntivo:

1. No lo aceptará así le ……………………. (regalar) media España.
2. Déjate por casa cuando ………………….(querer), serás bien 

recibido.
3. Esperó hasta que …………………. (dejar) de llover.
4. Yo te aconsejaría que ………………….. (tener) más cuidado con lo 

que dices.
5. Me dijo que como no ………..………..(estudiar) más se iba 

a enfadar conmigo.
6. ¿ Tiene algo que ……………….(poder) sustituirlo?
7. El próximo número, que ……………….(salir) a finales de mayo, 

promete ser muy interesante.
8. Esperé a que Lucia ………………………. (calmarse)
9. Ellos no saben cuándo …………………. (irse) a casar.
10. He estado pensando que ……………(ser) mejor que ………….(ir) 

ellos primero, pr si las moscas.
11. ¡Qué pintas¡ Parece  que ……………….(estar) en alguna guerra.
12. No pienses que eso ……………………(ir) a quedar así.
13. Por más que …………………..(empeñarse) en salir de dónde 

estás, no podrás conseguirlo tú solo.
14. Si te preguntan, compórtate como si anoche ………………....(ir) 

a la fiesta de Raquel.
15. ¿No crees que …………….. (ser) mejor callarse y esperar a ver 

qué sucede?



118

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

VII. Ecribe los verbos derivados de las siguientes palabras:

1. Estabilidad: ...........................  6. Independiente::  .........................
2. Contribución::  ......................  7. Meritorio::  .................................
3. Rendimiento::  ......................  8. Refugiado::  ...............................
4. Auxilio::  ...............................  9. Difusión::  ..................................
5. Distribución::  .......................  10. Promoción::  ............................

Ahora completa las siguientes frases con cinco de los verbos 
anteriores:

1. Tenemos que dialogar a fin de que………..…………… la situación.
2. Bajamos las escaleras a toda prisa a ……………………. a la vecina 

del quinto que se había caído.
3. Cambiaron al niño del colegio para que ………………….. más.
4. El año pasado se puso en marcha un bibliobús con el proposito 

de ………..…………… la lectura entre la gente del barrio.
5. Se lo dijimos a la más cotilla del bloque para que ………..……… 

la noticia rápidamente.

VIII. Nos encontramos en un bar tomando unas cañas. De repente, 
nuestra amiga Silvia entra corriendo por la puerta, y nos explica lo 
ocurrido. Trata de reaccionar ante lo que cuenta, mostrando sorpresa, 
indiferencia o incredulidad. Utiliza las siguientes expresiones del 
recuadro:

¿Estás de broma?        ¡Allá tú!       ¿Lo dices en serio?        
Eso está por ver         ¡Anda ya!

Antonio: ¿Sabéis dónde se ha metido Silvia? Hace más de una hora 
que debería estar aquí.

Roberto: Ni idea, quizás le ha pasado algo. Yo la llevo llamando al móvil 
desde hace un rato y no da señales de vida. No debe de tener cobertura .

Sara: Bueno chicos, no os preocupéis, las chicas somos así. Ya llegará.
Beatriz: Mirad, por ahí viene.
Silvia: (entra corriendo): Lo siento chicos, ya sé que llego tarde pero 

tengo excusa.
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Beatriz: Ya, ya. Cuéntanos.
Silvia: Estaba en la calle llamando por el móvil. Después de cuarto 

de hora de conversación me doy cuenta de que la persona al otro lado del 
teléfono no me contesta; y cual es mi sorpresa, cuando veo que el móvil 
no está en mi mano.

Tú (1): ……………………………… .
Silvia: Sí, de verdad. Así que me fui corriendo a una comisaría de 

policía. Me dijeron que era una cosa muy habitual.
Tú(2): ……………………………… .
Silvia: En serio, parece ser que se trata de una banda de chicos jóvenes. 

Luego juntan los móviles robados y los revenden a bajo precio. Los policías 
aseguraron que están a punto de detenerles para meterles en la cárcel. 

Tú(3): ………………………………… . No creo yo que sea una cosa 
fácil de solucionar.

Silvia: La verdad es que por un lado esos jóvenes me dan lástima, 
quizás la cárcel sea un castigo muy duro.

Tú(4): ……………………………….., todavía si lo hiciesen por 
necesidad, pero lo hacen por simple vicio.

Silvia: Yo creo que no voy a denunciarles.
Tú(5): …………………………………., pero luego si esta situación 

empeora ¿qué?
Silvia: Ya……

IX. Lee el texto, completa las oraciones de relativo con el verbo en la 
forma correspondiente, después contesta verdadero o falso según el texto.

La tarde y los cafés de Madrid

Un descanso a media tarde para tomar un café o un típico chocolate 
con churros es una de las tradiciones que (tender) ……………………. 
a perderse pero de la que (surgir)…………………. las grandes tertulias 
literarias y políticas de principios de siglo. La clientela ha cambiado pero 
la solera de la mayoría de ellos se mantiene intacta.

El café: Debido a la gran tradición cafetera de Madrid, sus cafés, 
ofrecen una calidad y variedad que pocas veces se (ver) ……………. en 
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otra ciudad del mundo. Es de un aroma intenso, de sabor fuerte y muy 
amargo. En casi todas las cafeterías se puede pedir un café descafeinado 
«de máquina», hecho del mismo modo que el café normal, es decir, con 
cafetera express. Formas de tomar café hay muchas, los tradicionales solo 
o con leche, cortado (con muy poca leche), con hielo o americano (muy 
aguado y suave). Las tertulias madrileñas de principios de siglo dejaron 
como herencia una gran cantidad de establecimientos en donde (tomarse) 
…………………. un café es una mera excusa para sentarse en un local 
donde (poder) ….……………. hablar. Hombres ilustres como Ortega y 
Gasset, Miguel de Unamuno pasaron por estos establecimientos donde 
(fraguarse) ……………… la historia, la literatura y la filosofía de una 
época española.

Los nuevos cafés aprovechan la tranquilidad que se (respirar) 
……………..…… en sus salones para mostrar las obras de los artistas 
para los que las galerías (ser) …..……….. un espacio algo impersonal.

Verdadero Falso

1. Los cafés siempre han expuesto obras de artistas .......... 
2. Los artistas prefieren mostrar sus obras en galerías .......
3. Ortega y Gasset es un desconocido ................................
4. El café en Madrid se sirve con leche cortada .................
5. La clientela de los cafés se mantiene intacta ..................
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ВІДДІЛЕННЯ 
ФІЛОСОФІЇ  

ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

10 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Боспорська держава зберігала незалежність:

А VII – III ст. до н.е. В V – II ст. до н.е.
Б VI – IV ст. до н.е.  Г IV –I ст. до н.е.

1.1.2. Античні міста-держави зникли внаслідок:
А нападу скіфів, а потім гунів   
Б нападу сарматів, а згодом гунів
В нападу скіфів, а згодом сарматів 
Г нападу готів, а потім гунів

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати  В готи
Б венеди   Г кіммерійці

1.1.4. Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан: 
«біля лівого боку Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху 
р. Вістула на незмірному просторі проживає народ». 

А венеди   Б анти 
В склавини  Г авари
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Завдання № 2
1.2.1. Назвіть ім’я князя, який за свідченням сучасника «славне 

місто … Київ величністю, як вінцем увінчав…». 
А Володимир Святославович
Б Ярослав Володимирович
В Володимир Всеволодович
Г Мстислав Володимирович

1.2.2. Вставте пропущене ім’я князя: «Ось князя руського … ми 
вбили. Візьмемо жону його за князя свого Мала». 

А Аскольд   Б Олег
В Ігор   Г Святослав 

1.2.3. Назвіть ім’я князя: «Не любо мені є в Києві житии!» – 
відповів князь …. своїм боярам. 

А Аскольд  Б Олег
В Ігор   Г Святослав

1.2.4. Вкажіть дату походу київського князя, описаного 
літописцем:«Подолав болгар. І взяв він вісімдесят родів по Дунаю, 
і сів, князюючи, тут, у городі Переяславці, беручи данину з греків»

А похід 860 року  Б похід 967 року
В похід 971 року   Г похід 1043 року

Завдання № 3
1.3.1. «Батьком унії» називали:

А Михайла Рогозу Б Йосипа – Вільяміна Рутського
В Кирила Терлецького Г Іпатія Потія

1.3.2. Назвіть місце бою між польсько-татарським військом і украї-
но – московським, яке сучасники назвали «полем дрожі»:

А Жовті Води  Б Корсунь
В Переяслав  Г Охматов
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1.3.3. Вкажіть назву цитовано документу: «Якщо судом Божим 
нинішньому і майбутньому гетьманові смерть трапиться, то 
щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього 
козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на 
гетьманство по указу великого государя… а обраний гетьман в 
Москву їздити і великого государя пресвітлі очі бачити повинен буде 
так як нині гетьман нинішній за своєю обіцянкою учинив…»

А «Березневі статті» 1654 р.  Б Переяславські статті 1659 р.
В Московські статті 1665 р. Г Конотопські статті 1672 р.

1.3.4. Вкажіть подію описану П.Кулішем: «Ось ударили голосно 
в бубни, засурмили у сурми. Виходить із царського намету боярин, 
князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота…»

А Козацька рада під Германівною (1659 р.)
Б Козацька рада під Ніжином (1663 р.)
В Козацька рада у Чигирині (1666 р.)
Г Козацька рада у Глухові (1672 р.)

Завдання № 4
1.4.1. Визначте історичного діяча: «… історик, археолог, етно-

граф, археограф, засновник народницької школи в українській історич-
ній науці, професор російської історії Київського університету… всі 
відзначають його скромність, надмірну обачливість, неймовірний 
самоконтроль, рівність у стосунках із різними людьми…за похо-
дженням поляк він перейшов в український табір, закінчив медичний 
факультет й різко змінив фах – здобув історичну освіту, основну 
діяльність вів у Києві, але головні надії покладав на Галичину…»

А     Б     В     Г 
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1.4.2. Назвіть діяча Київської Громади 1870- рр., який твердив: 
«Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї 
землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, 
навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх 
б’ють. Мало хіба кого б’ють на земній кулі?! Люди інтересуються 
звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно 
й помагають».

А     Б     В      Г 

1.4.3. Перша сесія Трудового конгресу розпочала свою роботу:
А 22 січня 1917 р. Б 23 січня 19198 р.
В 23 січня 1919 р. Г 22 грудня 1922 р.

1.4.4. Назвіть подію описану сучасником: «Раптом повідомили: 
«Спереду видно роту піхоти». Я скомандував: «Стій!», але натовп 
раптом, наче завіса, подався на два боки — прямо перед нами, кроків 
за 60, стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. Передні 
ряди повстанців почали падати. Натовп, на який теж, очевидно, 
сипались кулі, знову посунувся на середину вулиці і нестримною 
лавиною кинувся тікати....Коли юрба промчала і я вийшов на брук, 
саперів уже не було: їх змив натовп, а за ним навздогін свистіли 
кулі», – пригадував Борис Жаданівський.

А Сорочинська трагедія
Б Вихвостівська трагедія
В Повстання саперів у Києві
Г Повстання на панцернику «Потьомкін»
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності архітектурні стилі:

А     Б      В      Г 

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
образотворчого мистецтва.

А     Б    В  Г 

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності автопортрети 
Т. Шевченка

А     Б    В    Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності картини 
Т. Шевченка:

А    Б    В    Г 
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Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між гетьманом і описом повстання, 

що відбулося за його перебування при владі

1. І. Виговський А  повстання викликане було здирствами козацької 
старшини, монастирів, московських військ, виснаж-
ливими походами на Крим

2. П. Тетеря Б  повстання розпочалося після особистої образи його 
керівника; повсталі захопили резиденцію Острозького

3.  І. Брюхо-
вецький

В  повстання виникло внаслідок обурення на дії мос-
ковських воєвод, їхні здирства; однак це не врятува-
ло його від втрати не лише гетьманства,  
але й життя

4. І. Мазепи Г  орієнтуючись на Москву, повстанці повстали проти 
політики гетьмана; воно охопило територію Пол-
тавського полку і Запорожжя

Д  ватажок повстанців В. Дрозденко розбив 
гетьманські війська; останній зрікся булави  
і втік до Польщі

2.2.2. Установіть відповідність між описами подій та датами

1  «Привід до неї був до смішного дрібний: журі конкур-
су, оголошеного редколегією журналу «Червоний шлях» 
(О. Дорошкевич, М. Хвильовий, О. Слісаренко), відхилило 
оповідання плужанина Г. Яковенка. Ображений і вельми 
агресивний автор намірився з’ясувати стосунки від імені 
молоді, і таким чином з’явилося дві статті… Яковенко  
вимагав, щоб кваліфіковані письменники були при молоді 
тільки в ролі «спеців», які дають технічні поради, оскільки 
вони не здатні зрозуміти й оспівати но вий час. І щоб при 
журналах і газетах було створено комісії для перевірки 
ідеологічної цінності писань «спеців»…

А 1920 р

2  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь  
і Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амністією 
смертну кару замінено на довічне ув’язнення… Підсудні 
вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебедь вигукнули: 
«Хай живе Україна!»

Б  1925− 
1928 рр
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3  «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку респуб-
ліканські газети почали запопадливо «висвітлювати» 
перипетії цієї справи, не добираючи формулювань і виразів. 
Складається враження, що всі інші події, в тому числі й з’їзд 
молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли 
на другий план і не мали такого значення, як суд «над 
академіками»…. склад засуджених добирався зважено і ре-
тельно: це мали бути люди відомі, причетні до науки й куль-
тури, такі, яким у суспільній уяві пасував би ярлик «буржу-
азного націоналіста»… 

В 1930 р.

4  «Ще з вечора стало відомо про удар під Житомиром. Кіннота 
Будьонного серпом врізалася в польський фронт і враз уда-
рила на Бердичів. Київ відрізано, фронт польської армії 
розколовся на двоє і покотився на захід до Шепетівки та на 
південь до Вінниці. Розвідка щойно донесла, що південна 
шалузка польського фронту спішно перешиковується, оче-
видно, гострієм на Умань – Таращу»

Г  1935− 
1936 рр.

Д  1939− 
1940 рр.

2.2.3. Установіть відповідність між історичними явищами та 
уривком з художнього твору, який його ілюструє:
1  Боротьба 

з біло гвар-
дійцями

А  Коли гурт «совєтчиків» став наближатися до перелазу, 
Шиян і собі рішуче стриманим кроком підійшов першим до 
перелазу… комісар, який перший ішов перед усіма, узявся 
рукою за тин і хотів перелазити в двір. Але Шиян непро-
ханого гостя… злегка зупинив, при клавши широку свою до-
лоню йому до грудей. Комісар спочатку зніяковів, а потім 
спитав, почуваючи, що всі вже бригадири за плечима:
− А це ще що має значити?
− Підождіте, не йдіть у двір,− відповів Євген. − Я хочу 
вам щось сказати.
− Ну, говори. Тільки не затримуй нас. Я приїхав із Балаклеї.
− Товаришу комісаре, − почав Шиян. − Це якась помилка, 
що ви присудили мені «план до двору». Та ви ж знаєте: 
я людина бідна… А такі ж люди, як «я, у совєтської 
власті мусять бути на першому місці...
Та комісар йому перебив:
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− Я думав, що ти щось нове до справи додаси, а ти, ба-
чу, верзеш те, що тільки в твоїй голові потовпиться і 
що нікому не потрібне. Зараз же звільняй з родиною цей 
двір. Він уже не твій, а громадський... Ти передержу-
вав у своїй хаті контрреволюціонера, який втік з маши-
ни позапрошлої ночі... Забирай сім’ю і геть із двору...» 
(Т. Осьмачка)

2  перша 
російська 
революція

Б   «Керенський застромив палець за мокрий комірець.
— Товаришу Петлюро! — промовив Керенський і під вівся. 
— військових частин у Вінниці, Жмеринці і Про скурові 
стоїть п’ятдесят тисяч. Їх треба кинути на дільницю 
Збараж — Скалат. Наступові австро-німців треба ство-
рити заслін! Цього вимагає генерал Корнілов, командую-
чий армією прориву, цього вимагає генерал Брусилов, глав-
коверх. Цього вимагаю я — військовий міністр...
Петлюра теж звівся. Не тому, що він — генеральний 
секретар військових справ автономної України — нена-
че підлягав військовому міністру всеросійського уряду: 
він ще не підлягав, бо автономію не прийняли і Керенсь-
кий його повноважень не визнав, а обидва вони, військові 
міністри, не мали жодних військових чинів, бувши тільки 
земгусарами. Петлюра звівся, бо, стоячи, він виглядав 
імпозантніше і легше було таким чином додержати 
престижу…і відказав з апломбом:
— Пане міністр! Українське військо повинно стояти на 
підступах до української столиці. І зараз його найпер-
ше завдання — боронити країну від орди втікачів вашої 
погромленої армії» (Ю. Смолич)

3  розкурку-
лення 

В  Коли робітники приєдналися до саперів, військовий по-
рядок порушився. Цим скористалося командування. Для 
розгрому повстанців на Брест-Литовському шосе було 
розташовано учбову команду Миргородського полку. 
«Раптом повідомили: «Спереду видно роту піхоти». 
Я скомандував: «Стій!», але натовп раптом, наче завіса, 
подався на два боки — прямо перед нами, кроків за 60, 
стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. 
Передні ряди повстанців почали падати...Коли юрба 
промчала і я вийшов на брук, саперів уже не було: їх змив 
натовп, а за ним навздогін свистіли кулі» (Ю. Литвак).
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4  українізація 
армії

Г  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь і 
Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амністією 
смертну кару замінено на довічне ув’язнення… Підсудні 
вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебедь вигукнули: 
«Хай живе Україна!».

Д  «Любували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці нe 
пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелґання 
бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чере-
дою, ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. За-
гони зітнулися на рівному степу під Компаніївкою. Небо 
округ здіймалося вгору блакитними вежами. Був серпень 
1919 року. Загоном Добровольчої армії генерала Анто-
на Денікіна командував Половець Андрій. Купу кінного 
козацтва головного отамана Симона Петлюри вів По-
ловець Оверко. Степові пірати зчепилися бортами, і їх 
кружляв задушливий шторм степу. Був серпень нечува-
ного тембру» (Ю. Яновський).

2.2.4. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Компа ніївкою 
вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − Анд рій, Оверко, 
Панас та Іван з юним Сашком. Кожен із них належав до ворогуючих 
військово-політичних сил і сказав свою репліку, яка відповідала тій чи 
іншій ідеології. Встановіть відповідність між висловами братів Половців 
та відповідною політичною силою того періоду 
1 «Рід переведеться − держава вистоїть» А Директорія УНР
2  «Рід з державою зростається, з законом, з 

підневолею, а ми анархію несемо на плечах −  
до чого нам рід, якщо не потрібна держава»

Б Добровольча армія

3  Рід − це основа, а найперше − держава, а коли ти 
на державу важиш, тоді хай рід плаче, тоді брат 
брата зарубає»

В  Українська  
Держава

4  «От бачиш сам, що рід розпадається, а клас 
стоїть, і весь світ за нас»

Г  Революційна  
Повстанська Армія 
України  
Нестора Махна

Д УСРР
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Завдання № 3
2.3.1. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі 

створеного під час Першої світової війни Комітету Південного-
Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст: 

А  Анат. Ніковський;   Б  Д. Дорошенко; 
В  Вол. Винниченко;   Г  Мик. Міхновський; 
Д  С. Петлюра;    Ж А. В’язлов; 
З   І. Стешенко.

2.3.2. Визначте фільми режисером яких був Олександр Довженко:
А «Вася Реформатор»;   Б «Коліївщина»; 
В «Іван»;     Г «Ягідка кохання»; 
Д «Симфонія Донбасу»;   Ж. «Визволення»; 
З «Наталка Полтавка»

2.3.3. Серед поданих діячів української культури та науки оберіть 
представників театрального мистецтва 1920-30–х рр.

1 Г. Юра    5 В. Підмогильний
2 О. Петрусенко   6 Л. Курбас
3 М. Самокиш   7 М. Заньковецька
4 Б. Ступка

2.3.4. Визначте історичні явища 1920-1930–х рр.
А повстанський рух  В лікнеп
Б парцеляція   Г ревіндикація
Д продрозкладка   Ж соціалізація землі
З «бортьба з вейсманізмом»

ІІІ рівень
3.1. Як, на Ваш погляд, у чому справедливість оцінки Миколи 

Лисенка, як «Гетьмана української музики»?

3.2. «Зовсім інша була б річ якби ми єдиними устами і єдиним серцем 
трудилися над пробудженням суспільно національної свідомості 
України», – писав Пантелеймон Куліш. Охарактеризувавши період 
з історії України, коли виявляв громадсько – політичну активність 
автор цих слів, обґрунтуйте їхню справедливість.
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11 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте античні міста-держави, що входили до Боспор-

ського царства:
1) Тіра;  2) Ольвія;   3) Феодосія; 
4) Пантікапей;  5) Херсонес;   6) Фанагорія

А 1, 3, 5  Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6  Г 2, 5, 6

1.1.2. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI – 
XVII ст.

1) Й.-В. Рутський; 2) Гедеон Балабан; 3) Ісайя Копинський; 
4) Сильвестр Косів; 5) Іпатій Потій; 6) М. Рогоза.

А 1, 2, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 1, 5, 6

1.1.3. Визначте воєводства в яких протягом другої половини 
ХVI ст. у судочинстві використовувалися Литовський статут та 
українська мова

1) Руське;   2) Белзьке;   3) Волинське; 
4) Подільське;  5) Брацлавське;  6) Київське

А 3, 5, 6  Б 1, 3, 6
В 2, 4, 5  Г 3, 4, 5

1.1.4. Якими словами означали свою національність у XV–XVI ст. 
українці, що навчалися у Західній Європі 

1) «словени»;  2) «русини»;   3) «роксолани»; 
4) укри;   5) «рутенці»;   6) «борисфени»

А 1, 3, 5  Б 2, 3, 4
В 1, 5, 6  Г 2, 3, 5
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Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Деулінського та Андрусівського договорів.
1) селянські повстання під проводом Мухи і Андрія Борули; 
2) виникнення Київського братства; 
3) Хотинська битва; 
4) Чуднівська кампанія; 
5) обрання П. Тетері гетьманом Правобережної України; 
6) Московські статті І. Брюховецького; 
7) «повстання Петрика».

А 1, 3, 5, 6 Б 2, 3, 4, 5
В 3, 4, 5, 6 Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 
1) заперечення пізнання Бога; 
2) самопізнання людини; 
3) обґрунтування Божественної природи самодержавства; 
4) ідея «європейського дому» − згуртування європейських народів 

для подолання турецької експансії; 
5) пошук шляхів людського щастя; 
6) протиставлення насильству, корисливості, нечесно набутому 

багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості.
А 2, 4, 5  Б 2, 3, 5
В 2, 5, 6  Г 1, 4, 6

1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до першої 
половини XVII ст. 

1) «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) 
з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від сейму до 
сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка була б народжена в 
шляхетському стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б 
у війську лад, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на 
призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...»;
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2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або 
унія Великого князівства Литовського з королівством Польським… 
Знаючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом 
народам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили 
без дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі 
нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки 
вбогого майна, алей й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, 
ниви… багато з нашого товариства поранено та знівечено»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. 
Коли турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз 
запорозьких козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений 
такою поразкою настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 
50 золотих кожному татарину, який приведе хоч якогось козака…»;

5) «Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтвер-
дити права і вольності наці військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців 
докладав усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в 
якому він перебуває. Бог не дав мені сил справитися з ним завданням, 
і нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючись виключно 
добром України, відмовляюся від влади»

А 1, 3, 5  Б 3, 4, 6
В 1, 3, 4  Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»:
1) створено «Галицько-Руську матицю»; 
2) надання українському фонетичному правопису статусу офіційного; 
3) скликано собор руських учених у Львові; 
4) створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»; 
5) перетворення Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка на 

НТШ; 6) українцям надана певна кількість місць у австрійському 
парламенті і Галицькому сеймі.

А 1, 2, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 2, 5, 6
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Завдання № 3
1.3.1. Визначте характерні явища у розвитку української культури 

на початку ХХ ст. 
1) формування реалістичного напрямку у літературі; 
2) видання Б.Грінченком 4-томного «Словника української мови»; 
3) звернення українських письменників до жанру новел; 
4) поширення архітектурних стилів рококо та класицизм; 
5) застосування у будівництві конструкцій із металу та залізобетону; 
6) зародження аматорських театрів, гуртків та труп

А 1, 4, 5  Б 2, 3, 6
В 1, 3, 4  Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте громадсько-політичні організації, що у роки Пер-
шої світової війни, підтримували російський уряд: 

1) Союз визволення України; 
2) Товариство українських поступовців; 
3) Карпатсько-Руський визвольний комітет; 
4) Головна українська рада; 
5) група Української соціал-демократичної партії на чолі з С. Петлюрою; 
6) група Української соціал-демократичної партії на чолі з В. Вин-

ниченком.
А 1, 2, 5  Б 2, 3, 5
В 2, 3, 6  Г 2, 3, 6

1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду НЕПу
А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-

ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продовольча 
розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства замі-
нюється натуральним податком…»

Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захоті-
лося ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення 
продуктивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. 
Разом зі мною спустилися два кріпильники… я почав рубати. 
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Працювали ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 
102 тонни…»

В  «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити макси-
мально можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. 
Особливу увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію і 
розвиток металургії та важкого машинобудування»

Г  «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 
10 років свого існування була явно виявлена антирадянська 
контрреволюційна організація… собор визнає дальше існу-
вання УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану…»

1.3.4. Визначте характерні риси соціального розвитку радянської 
України у 30-ті рр. ХХ ст. 

1) рівень життя і побутового забезпечення населяння значно зріс; 
2) 1/3 населення республіки становили жителі міст; 
3) кількість міського населення перевищувала кількість сільського; 
4) зникли категорії приватних торгівців, власників підприємств; 
5) зросла чисельність робітників; 
6) 90% українців продовжувало мешкати у селах

А 1, 2, 4  Б 2, 4, 5
В 3, 4, 6  Г 1, 5, 6

Завдання № 4
1.4.1. Визначте події і явища періоду Великої вітчизняної війни 

пов’язані із самостійницьким напрямком Руху опору:
1) «рейкова війна»;   2) рейд на Правобережну Україну; 
3) «Волинська трагедія»;  4) «бульбівці»; 
5) «похідні групи»;   6) «заградотряди»

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 3, 4, 5

1.4.2. Які із поданих тверджень щодо мети вступу УРСР до ООН 
відповідало інтересам радянського керівництва?

1) перетворити Україну на самостійний суб’єкт міжнародної політики; 
2) створити сприятливі умови для побудови міжнародних відносин 

на демократичних засадах; 
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3) нейтралізувати міжнародну підтримку національно-визвольних 
сил, які боролися за відродження незалежної Української держави; 

4) створити сприятливі умови для економічної відбудови України, як 
і інших країн, що постраждали від нацизму; 

5) отримати додаткові голоси в ООН, посиливши вплив СРСР.
А 2, 3;  Б 4, 5
В 1, 3  Г 3, 5

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ХХ з’їзду 
КПРС до заборони Української Гельсінської спілки (УГС)

1) вихід кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»; 
2) «справа лікарів»; 
3) перехід до обов’язкової семирічної освіти; 
4) «кукурудзяна кампанія»; 
5) вихід праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»; 
6) призначення П. Шелеста першим секретарем ЦК КПУ; 
7) вихід праці В. Чорновола «Лихо з розуму»; 
8) економічна реформа М. Рижкова − А. Абалкіна.

А 1, 2, 3, 4  Б 2, 3, 4, 5
В 4, 5, 6, 7  Г 5, 6, 7, 8

1.4.4. Визначте пріоритетні напрямки зовнішньої політики протя-
гом 2010–2012 рр.

А  забезпечення міжнародного визнання, утвердження позабло-
ковості держави, отримання гарантій незалежності та енерге-
тичної безпеки в обмін на ліквідацію ядерної зброї

Б  реалізація багатовекторності зовнішньої політики; співробіт-
ництво з НАТО, активна співпраця в межах СНД

В  спроба збереження балансу інтересів між відносинами з Росією 
та курсом на євроінтеграцію; завершення переговорів про асоці-
йоване членство у ЄС, активізація відносин між державами СНД

Г  пріоритетність євроінтеграційного курсу, активізація відно-
син з НАТО, вступ до Світової організації торгівлі (СОТ)
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між українським містом та визна-
чною архітектурної пам’яткою середньовіччя:
1 Київ А Церква Св. Пантелеймона
2 Луцьк Б Церква Успіння Богородиці Пирогощі
3 Чернігів В П’ятницька церква
4 Галич Г Замок Любарта

Д Замок «Паланок»

2.1.2. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 
1 панегірик А  жанр християнської літератури, в якому описується 

 життя святих та аскетів
2 кант Б  стародавній релігійно-легендарний твір, зміст якого 

не цілком відповідає офіційному віровченню 
3 апокриф В  поетичний жанр, найхарактернішою ознакою якого 

є захоплена похвала та уславлення визначної події 
чи подвигів видатної людини

4 агіографія Г постановка на сцені біблійних сюжетів 
Д  релігійна пісня, молитва, що виконується багатоголосим 

хоровим співом

2.1.3. Установіть відповідність між сферами культури та визнач-
ними діячами ХХ ст. 
1 історія А М. Зеров, Є. Плужник, М. Рильський
2 медицина Б А. Бучма, І. Їжакевич, Н. Ужвій
3 мистецтво В Д. Багалій, М. Василенко, Д. Яворницький
4 література Г М. Гамалія, О. Богомолець, М. Стражеско

Д В. Липківський, М. Борецький, А. Шептицький

2.1.4. Установіть відповідність між суспільно-політичними поді я-
ми та їх наслідками:
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1  запровадження 
НЕПу 

А  запровадження чотирирічного обов’язкового 
 навчання, перехід до семирічної  
шкільної освіти

2  започаткування 
кампанії «все-
народний похід  
за всеобуч»

Б  зростання ефективності сільського господарства  
що дало можливість продавати зерно  
на зовнішніх ринках, створення 
сільськогосподарських кооперативів

3  проголошен-
ня політики 
«коренізаціі»

В  посилення оподаткування індивідуальних  
господарств, заборона використовувати найману 
працю у сільському господарстві

4  перехід до 
політики 
розкуркулення 
селянства

Г  ідеологізація змісту навчання, реорганізація  
2/3 семирічних шкіл у фабрично-заводські училища 
та школи колгоспної молоді, 98 % дітей віком  
до 10 років було охоплено навчанням.

Д  уведення обов’язкового вживання української мови 
в державному діловодстві, зростання питомої ваги 
українців у партійно-державному апараті УСРР.

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між твором та його автором.

1  «Інтернаціоналізм чи русифікація» А В. Мороз
2 «Україна наша радянська» Б І.Дзюба
3 «Собор у риштуванні» В П. Шелест
4 «Мойсей і Датан» Г Є. Сверстюк

Д В. Чорновіл

2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1 девальвація А застій в економіці, виробництві та торгівлі
2 стагнація Б  уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу
3 рецесія В  випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та цінних паперів
4 емісія Г зниження вартості національної валюти

Д перевищення видатків бюджету над його доходами
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2.2.3. Установіть відповідність між періодом та характерними 
особливостями розвитку культури:
1  період Великої 

Вітчизняної війни
А  порошкова металургія, зменшення кількості шкіл 

з українською мовою викладання 
2  післявоєнна 

відбудова
Б  створення у Інституті фізики АН УРСР  

першого ядерного реактора; поява плеяди  
молодих літераторів – В. Симоненка, Л. Костенко,  
Д. Павличко, 

3  «хрущовська 
відлига» 

В  завершення кампанії з ліквідації неписьменності, 
запровадження обов’язкової початкової освіти у 
сільській місцевості та 7-річного навчання у міс-
тах, ліквідація літературно-художніх об’єднань; 

4  «брежнєвський 
застій» 

Г  винайдення методу дугового зварювання під 
флюсом, методу консервації донорської крові; 
«сироватки Богомольця»

Д  перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром 
генетики та кібернетики, боротьба з «українським 
буржуазним націоналізмом» та космополітизмом.

2.2.4. Установіть відповідність між подіями і наслідками:
1 президентські вибори 1994 р. А  розгортання акцій «Україна без 

Кучми», порушення питання 
імпічменту Президента

2  перемога на Євробаченні 2004 р. 
співачки Руслани

Б Євробачення в Україні

3 парламентські вибори 2006 р. В прийняття України до Ради Європи
4 президентські вибори 2010 р. Г створення Антикризової коаліції

Д Конституційна асамблея

Завдання № 3
2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 

знахідки за часом їх створення

А    Б    В    Г 
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2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»;

Б  «фінансовою основою для створення цього товариства послужи-
ла пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Милорадо-
вич. За участю М. Драгоманова було вироблено статут товариства, 
першими головами були: Ю. Цегельський, О. Барвінський»;

В  «вихід у світ друком рукописного твору другої половини 
ХVIII ст. відіграв значну роль у процесі формування історич-
ної і національної свідомості українського народу»;

Г  Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси 
соціального життя в УРСР: 

А поява соціальних мереж Інтернету
Б видання селянам паспортів
В житлова програма «кожній сім’ї – окрему квартиру»
Г безкоштовна загальна середня освіта

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій: 
А  вихід національної  футбольної команди України у чверть фі-

налу на Чемпіонаті світу по футболу
Б Саміту Україна – ЄС у Києві
В вступ України до СОТ
Г візит до України Папи Римського Івана Павла ІІ

ІІІ рівень
3.1. У доповідній записці Академії наук Російської імперії за-

зна чалося: «Великоруську народність, міцну не одною своєю чи-
сель ністю, не лякає існування польської, німецької, латинської, 
вірменської, грузинської, єврейської і татарської літератур у межах 
Росії. Чого ж лякатися малоруської…?» Охарактеризуйте політику 
царського уряду в українському питанні упродовж XIX ст.

3.2. Охарактеризуйте владну політику щодо церкви у радянській Україні.
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СЕКЦІЯ «СОЦІОЛОГІЯ»

9 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте східнослов’янські племена, які згідно «Повісті 

минулих літ» проживали на території сучасної України:
1 Поляни.  2 Сіверяни.  3 Радимичі.
4 Кривичі.  5 Деревляни.  6 Дреговичі.

А 1, 2, 5  Б 1, 3, 5
В 1, 2, 6  Г 3, 4, 5

1.1.2. Визначте наслідки описаної у літописі події:
«Люди київські прибігли до Києва і вчинили віче на торговищі 

і сказали, пославши [послів] до князя: «Ось половці розсипалися по 
землі. Дай-но, княже, зброю та коней, і ми ще поб’ємося з ними». 
Але, Ізяслав цього не послухав…».

1 Об’єднання синів Ярослава Мудрого для придушення повстання.
2 Пограбування половцями Києва.
3  Проголошення київським князем полоцького князя Всеслава 

Брячиславича.
4 Вбивство повсталими київського князя Ізяслава Ярославича.
5 Втеча київського князя Ізяслава Ярославича до Польщі.
6 Укладення київським князем Ізяславом шлюбної угоди з половцями.

А 3, 5  Б 1, 2
В 4, 5  Г 3, 6

1.1.3. Визначте удільні князівства, які у середині ХІІ ст. були 
ліквідовані князем Володимирком Володаровичем та увійшли до 
складу Галицького князівства:
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1 Белзьке князівство.  2 Теребовлянське князівство.
3 Берестейське князівство.  4 Перемишльське князівство.
5 Звенигородське князівство. 6 Холмське князівство.

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 5
В 4, 5, 6  Г 3, 4, 6

1.1.4. Оберіть історичні терміни, що характеризують спадкове 
земельне володіння:

1 Феод.  2 Бенефіція. 3 Алод.  4 Ранг.
5 Лан.  6 Лен.  7 Волока. 8 Сервітут.

А 1, 2, 7  Б 2, 4, 6
В 1, 3, 6  Г 5, 6, 8

1.1.5. Визначте нормативно-правові акти, якими відбувалось оформ-
лення процесу закріпачення селян у Польсько-Литовській державі: 

1 «Привілей Казимира IV». 
2 «Пункти заспокоєння руського народу».
3 «33 артикули» 1595 р. 
4 «Волочна поміра».
5 «Артикули польського короля Генріха Валуа». 
6 «Острозька угода».

А 1, 4, 6  Б 1, 3, 4
В 4, 5, 6  Г 2, 4, 5

Завдання № 2
1.2.1. Визначте наслідки описаної у літописі події:
«Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя многи, 

с ним же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом литва, 
нємцы, ляхи, жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных князєй с 
ним бє числом 50, и бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл царь 
Тємир-Кутлуй и побєди Витовта и всю силу литовскую…».

1  Зближення Великого князівства Литовського з Королівством 
Польським.

2 Облога татарами Києва, спустошення ними Волині та Поділля.
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3 Розбудова на півдні українських земель системи опорних укріплень.
4 Посилення позицій ВКЛ на міжнародній арені.
5 Укладення Кревської унії між ВКЛ та Королівством Польським.
6 Втрата ВКЛ виходу до Чорного моря.

А 1, 3  Б 2, 6
В 2, 4  Г 4, 5.

1.2.2. Визначте, які з наведених положень стосуються «Устави на 
волоки»:

1 Зобов’язання селян працювати 2-3 дні на тиждень на феодала.
2 Запровадження громадської форми землекористування.
3  Встановлення розміру податку для селян в залежності від майно-

вого стану.
4 Запровадження двопільної системи землеробства.
5 Вимір всіх земель великого князя та їх поділ на однакові ділянки.
6 Збереження для селян права користуватися лісами та пасовищами.

А 1, 4  Б 3, 5
В 2, 5  Г 1, 5

1.2.3. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI – XVII ст.
1 Й.-В. Рутський. 2 Гедеон Балабан. 3 Іпатій Потій.
4 Сильвестр Косів. 5 Михайло Рогоза. 6 Ісайя Копинський.

А 1, 2, 4  Б 3, 4, 5
В 1, 3, 5  Г 4, 5, 6

1.2.4. Визначте українські намісництва на території яких поши-
рювалася дія указу російської імператриці Катерини ІІ 1783 р. про 
остаточне закріпачення селян:

1 Київське. 2 Подільське. 3 Катеринославське.
4 Новгород-Сіверське. 5 Чернігівське. 6 Вознесенське.
7 Брацлавське. 8 Волинське. 9 Харківське.

А 4, 5, 9  Б 1, 2, 7
В 5, 8, 9  Г 4, 5, 8
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1.2.5. Визначте дати заснування університетів в українських зем-
лях у ХІХ ст.:

1 1805 р.  2 1816 р.  3 1834 р.
4 1846 р.  5 1855 р.  6 1865 р.
7 1875 р.   8 1899 р.

А 2, 4, 5, 7  Б 1, 3, 6, 7
В 2, 3, 5, 8  Г 1, 3, 4, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте церковні пам’ятки України, що були побудовані 

у ХVІІІ ст.:
1 Володимирський собор (Київ).
2 Собор святого Юра (Львів).
3 Спасо-Преображенський собор (Чернігів).
4 Андріївська церква (Київ).
5 Церква святого Миколая (Київ).
6 Успенський собор (Полтава).

А 1, 3  Б 2, 5
В 2, 4  Г 4, 6

1.3.2. Які із перерахованих церковних споруд розташовані на тери-
торії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври:

1 Успенський собор.
2 Троїцька Надбрамна церква.
3 Михайлівський Золотоверхий монастир. 
4 Софійський собор.
5 Кирилівська церква.
6 Трапезна церква.

А 1, 2, 3  Б 1, 2, 6
В 3, 4, 5  Г 1, 3, 4

1.3.3. Визначте архітектурні пам’ятки, створені у стилі класицизму:
1 Собор Святого Юра у Львові.
2 Головний корпус університету св. Володимира.
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3 Церква святого Миколая у Києві.
4 Палац Потоцьких в Одесі.
5 Будівля кредитного товариства «Дністер» у Львові.
6 Львівський кафедральний костел.

А 1, 4  Б 2, 3
В 2, 4  Г 5, 6

1.3.4. Визначте особливості внутрішньої політики гетьмана Кирила 
Розумовського:

1 Встановлення точного бюджету державних видатків.
2 Розширення повноважень Генерального Суду.
3 Винокурінням дозволено займатися козакам та деяким категоріям 

землевласників.
4 Скасування «індукти» та «евекти».
5 Законодавче унормування українсько-російських відносин («Ріши-

тельні пункти»).
6 Значте зростання кількості росіян у гетьманській адміністрації.

А 2, 4, 5  Б 3, 4, 6
В 2, 3, 4  Г 1, 4, 5

1.3.5. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 
1 Заперечення пізнання Бога.
2 Самопізнання людини.
3 Пошук шляхів людського щастя.
4 Ідея «європейського дому» − згуртування європейських народів 

для подолання турецької експансії.
5 Обґрунтування Божественної природи самодержавства.
6 Протиставлення насильству, корисливості, нечесно набутому 

багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості.
А 1, 3, 6  Б 2, 3, 6
В 4, 5, 6  Г 2, 4, 6
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Завдання № 4
1.4.1. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом 

існування у Наддніпрянщині явища охарактеризованого сучасниками 
як «мудра вигадка графа Аракчеєва».

1 Входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства 
Галіції і Лодомерії»

2 Видання поеми І. Котляревського «Енеїда».
3 Заснування масонської ложі «Любов до істини».
4 Інвентарна реформа на Правобережжі.
5 «Київська козаччина».
6 «Чигиринська змова».

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 6
В 3, 4, 5  Г 2, 3, 5

1.4.2. Визначте представників української еліти, які прихильно 
ставилися до Наполеона під час франко-російської війни:

1 М. Чайковський.  2 І. Ковінько.  3 В. Капніст.
4 І. Котляревський.  5 Могучовський.

А 1, 2, 3  Б 1, 3, 5
В 2, 3, 5  Г 1, 3, 4

1.4.3. Визначте, які із описаних за спогадами сучасників історичних 
подій та процесів, відбулися протягом другої половини ХІХ ст.

1  «Заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси 
… зібралися на площі для обговорення своїх потреб… Щоб 
припинити мітинг була відправлена рота солдатів і матросів…».

2  «Закінчилося згубне для багатьох повстання... Ходили чутки, 
нібито гусари зробили атаку на беззбройних чернігівців і рубали 
їх без пощади. Обов’язок істини змушує сказати, що це зовсім 
не справедливо...».

3  Не минуло і дев’яти років, як він став задкувати … все більше 
і більше в’язне у болоті безнадійної реакції .Де подівся той 
світлий і людський образ, який проглядався …. із реформ ….».

4  «У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється 
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в українофільство… Причетні до справи… художник…, колишній 
вчитель …із захопленням говорили про колишню Малоросію…».

5  «...нарешті дозволили видавати український журнал; мій чоловік 
дуже радий, захоплений і зайнятий... Усі його краяни тішаться 
разом з ним...».

6  «Йти в народ... значило не тільки віддати народу свої сили, свої 
знання заради народної революції, це значило ще – жити його 
радощами і стражданнями, ділити з ним його світлі надії і гіркі 
розчарування!».
А 3, 5, 6  Б 2, 4, 5
В 1, 5, 6  Г 3, 4, 5

1.4.4. Визначте, хто першим серед українських громадських діячів 
сформулював і обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої 
політичної незалежності

1 Михайло Драгоманов. 2 Олександр Барвінський.
3 Микола Міхновський 4 Юліан Бачинський.

1.4.5. Визначте наслідки «весни народів» 1848-49 рр. для західно-
українських земель:

1  Створено політичний представницький орган українців, який 
діяв до 1851 р.

2 Скасовано особисту залежність селянина від поміщика.
3 Галичину поділено на Східну і Західну частини.
4  Українців залучено до роботи скликаного австрійським імпер а-

тором парламенту.
5  Австрійським урядом визнано рівність греко-католиків з римо-

католиками.
6 Обмежено панщину за інвентарними книгами до 3 днів на тиждень.

А 1, 3, 6  Б 1, 2, 4
В 2, 4, 6  Г 2, 4, 5
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ІІ рівень

Завдання № 1
2.1.1. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 

1 Половці А  Спустошили землі антів та на території Панонії утворили 
свою державу.

2 Хозари Б  Вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів 
князя Ігоря, часто використовувалися Візантією для 
реалізації своїх політичних задумів про Київської держави.

3 Авари В  Вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен 
часто мешкали серед слов’ян як купці або наймані  
дружинники.

4 Печеніги Г  Кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  Населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 

2.1.2. Встановіть відповідність між подіями та їхніми описами:
1  Похід  

князя Олега 
А  «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору,  

и манастыри, И Софью, и Десятинью Богородицу, 
и не бысть помилования никому…».

2  Похід  
Андрія  
Боголюбського

Б  «Нехай Русь, приходячи, бере “слюбне”, скільки 
хоче; а якщо прийдуть гості, то беруть і місячину 
на 6 місяців, хліб, вино, і м’ясо, і рибу…, і пуска-
ють їх у лазні...».

3  Похід  
Володимира  
Мономаха

В  «І прийшли до царя , і розповіли йому все,  
що було: “Лютий повинен бути цей чоловік: майно 
зневажає, а зброю бере, дамо йому данину”…».

4  Похід  
князя Святослава 

Г  «Усіх походів великих було 83, а інших менших 
не пригадаю. Мирів я уклав з половецькими князя-
ми без одного 20 і при батькові і при без батька…».
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Д  «…Поїхав з Новгорода, … узявши із собою брата 
Всеволода із Трубецька і Святослава Олеговича…, 
чернігівських воєводам, і так ішли тихо, збираючи 
дружину свою…».

2.1.3. Встановіть відповідність між синами князя Данила Га лиць-
кого та землею якою вони правили:
1 Мстислав Данилович А Берестейське воєводство.
2 Роман Данилович Б Галицьке князівство.
3 Лев Данилович В Чорна Русь.
4 Шварно Данилович Г Луцьке князівство.

Д Холмська волость.

Завдання № 2
2.2.1. Встановіть відповідність між гетьманом та його вислов-

люванням:
1  Кирило  

Розумовський
А  «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, 

за російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, 
щоб я там помер з голоду. Але мене це не турбує,  
бо я говорю від імені моєї Батьківщини».

2  Павло  
Полуботок

Б  «Майже кожний на всій Україні користувався  
вольностями, і важко йому буде забути, що він був 
паном і на війні рівнявся з паном».

3  Богдан  
Хмельницький 

В  «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні 
і жити б окремо і давати данину турському цареві».

4  Петро  
Дорошенко

Г  «Козаки розорені до краю і, залишаючи свої житла, 
змушені втікати в слобідські полки, у результаті знач-
но зменшилась кількість козаків на Україні,  
що може призвести до нечуваного безладдя і врешті 
до викорінення козаків».

Д  «А як стримала Москва свої присяжні обіцянки –  
це гаразд відомо не тільки вам, добрим людям,  
а й усьому світові. Всі вольності поламала, суд і свої 
закони люті в Україні запровадила».
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2.2.2. Встановіть відповідність між культурним діячем та його 
працями:
1  Дмитро Бантиш- 

Каменський
А «Украинский мелодии», «История Малороссии».

2  Ізмаїл  
Срезневський

Б « История Малой России»,  
«Источники малороссийской истории».

3  Микола  
Маркевич

В  «Запорожская старина», «Мысли об истории 
русского языка», «Древние памятники русского 
письма».

4  Аполлон  
Скальковський

Г «История украинского народа», «Южная Русь».

Д  «История Новой Сечи или последнего  
коша Запорожского», «Наезды гайдамак  
на Западную Украину в XVIII столетии».

2.2.3. Встановіть відповідність між Запорізькою Січчю та істо рич-
ною подією, яка відбулася в період її існування та була пов’язана з нею:
1 Томаківська Січ. А Російсько-турецька війна 1768-1774 рр.
2 Підпільнецька Січ. Б Андрусівське перемир’я.
3 Микитинська Січ В Ординація Війська Запорізького.
4 Чортомлицька Січ. Г Повстання під проводом К. Косинського.

Д Обрання Б. Хмельницького гетьманом.

Завдання № 3
2.3.1. Встановіть хронологічну послідовність прийняття польсько-

литовських уній:
1 Віленсько-радомська унія. 2 Кревська унія.
3 Люблінська унія  4 Городельська унія.

2.3.2. Встановіть хронологічну послідовність обрання кошових 
отаманів Війська Запорізького:

1 Іван Сірко.   2 Кость Гордієнко.
3 Яків Барабаш.   4 Петро Калнишевський.
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2.3.3. Розташуйте документи у хронологічному порядку:
А  «Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, 

і на дворових людей скасовується назавжди… Поміщики, збері-
гаючи право власності на всі належні їм землі, передають селя-
нам за встановлені повинності в постійне користування селян 
присадибну їхню осілість… Селянам надається право: провади-
ти вільну торгівлю, відкривати й утримувати фабрики…».

Б  «За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян 
Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що 
домінії припинили діяльність та що він одержав від його ве-
личності уповноваження обирати нових війтів і десятників, 
які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній».

В  «Як не буде в українських полках потреби, всі вони розпуска-
ються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться при-
належними війську і за першою потребою повинні з’явитися 
на службу і утворити знову свої полки».

Г  «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим всієї На-
шої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з вико-
ріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків…».

2.3.4. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А Відкриття першого в Україні ремісничого училища в Чернігові.
Б  Заснування у Львові Й. Оссолінським науково-дослідного то-

вариства «Оссолінеум».
В  Конструювання П. Прокоповичем першого у світі рамкового 

вулика.
Г Відкриття Кременецького ліцею.

ІІІ рівень

3.1. Доведіть справедливість оцінки, поданої у книзі «Гетьман 
Пилип Орлик» (автори І.Коляда, С.Коляда, О.Кирієнко): «Він став 
символом нескореності й боротьби за волю свого народу. Навряд 
чи якась національна справа мала такого освіченого, талановитого 
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й вірного її представника, як Пилип Орлик. Діяльність гетьмана, 
безперечно, становить одну з найважливіших сторінок державної та 
військової історії України»

3.2. «Поезія Шевченка якісно відрізнялася від усієї попередньої 
літератури, бо уперше поставила перед тогочасним людом цілий 
комплекс проблем…» - зазначає дослідниця Т.Шептицька. Доведіть 
справедливість цієї оцінки. Охарактеризуйте ці проблеми.

10 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Боспорська держава зберігала незалежність:

А VII – III ст. до н.е. В V – II ст. до н.е.
Б VI – IV ст. до н.е.  Г IV –I ст. до н.е.

1.1.2. Античні міста-держави зникли внаслідок:
А нападу скіфів, а потім гунів   
Б нападу сарматів, а згодом гунів
В нападу скіфів, а згодом сарматів 
Г нападу готів, а потім гунів

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати  В готи
Б венеди   Г кіммерійці

1.1.4. Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан: 
«біля лівого боку Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху 
р. Вістула на незмірному просторі проживає народ». 

А венеди   Б анти 
В склавини  Г авари
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Завдання № 2
1.2.1. Назвіть ім’я князя, який за свідченням сучасника «славне 

місто … Київ величністю, як вінцем увінчав…». 
А Володимир Святославович
Б Ярослав Володимирович
В Володимир Всеволодович
Г Мстислав Володимирович

1.2.2. Вставте пропущене ім’я князя: «Ось князя руського … ми 
вбили. Візьмемо жону його за князя свого Мала». 

А Аскольд   Б Олег
В Ігор   Г Святослав  

1.2.3. Назвіть ім’я князя: «Не любо мені є в Києві житии!» – від-
повів князь…. своїм боярам. 

А Аскольд  Б Олег
В Ігор   Г Святослав

1.2.4. Вкажіть дату походу київського князя, описаного літописцем: 
«Подолав болгар. І взяв він вісімдесят родів по Дунаю, і сів, князюючи, 
тут, у городі Переяславці, беручи данину з греків»

А похід 860 року  Б похід 967 року
В похід 971 року   Г похід 1043 року

Завдання № 3
1.3.1. «Батьком унії» називали:

А Михайла Рогозу Б Йосипа – Вільяміна Рутського
В Кирила Терлецького Г Іпатія Потія

1.3.2. Назвіть місце бою між польсько-татарським військом і украї-
но–московським, яке сучасники назвали «полем дрожі»:

А Жовті Води  Б Корсунь
В Переяслав  Г Охматов
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1.3.3. Вкажіть назву цитовано документу: «Якщо судом Божим 
нинішньому і майбутньому гетьманові смерть трапиться, то 
щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього 
козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на 
гетьманство по указу великого государя… а обраний гетьман в 
Москву їздити і великого государя пресвітлі очі бачити повинен буде 
так як нині гетьман нинішній за своєю обіцянкою учинив…»

А «Березневі статті» 1654 р.  Б Переяславські статті 1659 р.
В Московські статті 1665 р. Г Конотопські статті 1672 р.

1.3.4. Вкажіть подію описану П. Кулішем: «Ось ударили голосно 
в бубни, засурмили у сурми. Виходить із царського намету боярин, 
князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота…»

А Козацька рада під Германівною (1659 р.)
Б Козацька рада під Ніжином (1663 р.)
В Козацька рада у Чигирині (1666 р.)
Г Козацька рада у Глухові (1672 р.)

Завдання № 4
1.4.1. Визначте історичного діяча: «… історик, археолог, етно-

граф, археограф, засновник народницької школи в українській істо-
ричній науці, професор російської історії Київського університету… 
всі відзначають його скромність, надмірну обачливість, неймо вірний 
самоконтроль, рівність у стосунках із різними людьми…за походженням 
поляк він перейшов в український табір, закінчив медичний факультет 
й різко змінив фах – здобув історичну освіту, основну діяльність вів у 
Києві, але головні надії покладав на Галичину…»

А      Б     В     Г 
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1.4.2. Назвіть діяча Київської Громади 1870- рр., який твердив: 
«Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї 
землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, 
навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх 
б’ють. Мало хіба кого б’ють на земній кулі?! Люди інтересуються 
звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно 
й помагають».

А     Б     В      Г 

1.4.3. Перша сесія Трудового конгресу розпочала свою роботу:
А 22 січня 1917 р. Б 23 січня 19198 р.
В 23 січня 1919 р. Г 22 грудня 1922 р.

1.4.4. Назвіть подію описану сучасником: «Раптом повідомили: 
«Спереду видно роту піхоти». Я скомандував: «Стій!», але натовп 
раптом, наче завіса, подався на два боки — прямо перед нами, кроків 
за 60, стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. Передні 
ряди повстанців почали падати. Натовп, на який теж, очевидно, 
сипались кулі, знову посунувся на середину вулиці і нестримною 
лавиною кинувся тікати....Коли юрба промчала і я вийшов на брук, 
саперів уже не було: їх змив натовп, а за ним навздогін свистіли 
кулі», – пригадував Борис Жаданівський.

А Сорочинська трагедія
Б Вихвостівська трагедія
В Повстання саперів у Києві
Г Повстання на панцернику «Потьомкін»
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності архітектурні стилі:

А     Б      В      Г 

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
образотворчого мистецтва.

А     Б    В  Г 

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності автопортрети 
Т. Шевченка

А     Б    В    Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності картини 
Т. Шевченка:

А    Б    В    Г 
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Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між гетьманом і описом повстання, 

що відбулося за його перебування при владі
1 І. Виговський А  повстання викликане було здирствами козацької 

старшини, монастирів, московських військ, 
 виснажливими походами на Крим

2 П. Тетеря Б  повстання розпочалося після особистої образи 
його керівника; повсталі захопили резиденцію 
Острозького

3  І. Брюховецький В  повстання виникло внаслідок обурення на дії мос-
ковських воєвод, їхні здирства; однак це не врятувало 
його від втрати не лише гетьманства, але й життя

4 І. Мазепи Г  орієнтуючись на Москву, повстанці повстали проти 
політики гетьмана; воно охопило територію Пол-
тавського полку і Запорожжя

Д  ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьман ські 
війська; останній зрікся булави і втік до Польщі

2.2.2. Установіть відповідність між описаними подіями та 
історичними діячами причетними до них
1  «Привід до неї був до смішного дрібний: журі кон-

курсу, оголошеного редколегією журналу «Червоний 
шлях» (О. Дорошкевич, М. Хвильовий, О. Слісаренко), 
відхилило оповідання плужанина Г. Яковенка. Обра-
жений і вельми агресивний автор намірився з’ясувати 
стосунки від імені молоді, і таким чином з’явилося дві 
статті… Яковенко вимагав, щоб кваліфіковані пись-
менники були при молоді тільки в ролі «спеців», які да-
ють технічні поради, оскільки вони не здатні зрозуміти 
й оспівати но вий час. 

А 

2  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь 
і  Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амніс-
тією смертну кару замінено на довічне ув’яз нення… 
Підсудні вислухали вирок спокійно, а Бандера  
і Ле бедь вигукнули: «Хай живе Україна!»

Б 
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3  «Слідом за «керівною» публікацією всі без ви-
нятку республіканські газети почали запопадливо 
«висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи фор-
мулювань і виразів. Складається враження, що всі інші 
події, в тому числі й з’їзд молодих колгоспників, який про-
ходив у ті дні, відійшли на другий план і не мали такого 
значення, як суд «над академіками»…. склад засуджених 
добирався ретельно: це мали бути люди, яким у суспільній 
уяві пасував би ярлик «буржуазного націоналіста»… 

В 

4  «Ще з вечора стало відомо про удар під Житомиром. 
Кіннота Будьонного серпом врізалася в польський 
фронт і враз ударила на Бердичів. Київ відрізано, 
фронт польської армії розколовся на двоє і покотив-
ся на захід до Шепетівки та на південь до Вінниці. 
Розвідка щойно донесла, що південна шалузка 
польського фронту спішно перешиковується, очевид-
но, гострієм на Умань – Таращу»

Г 

Д 

2.2.3. Установіть відповідність між історичними явищами та 
уривком з художнього твору, який його ілюструє:

1  Боротьба 
з біло гвар-
дійцями

А  Коли гурт «совєтчиків» став наближатися до перелазу, 
Шиян і собі рішуче стриманим кроком підійшов першим до 
перелазу… комісар, який перший ішов перед усіма, узявся 
рукою за тин і хотів перелазити в двір. Але Шиян непро-
ханого гостя… злегка зупинив, при клавши широку свою до-
лоню йому до грудей. Комісар спочатку зніяковів, а потім 
спитав, почуваючи, що всі вже бригадири за плечима:
− А це ще що має значити?
− Підождіте, не йдіть у двір,− відповів Євген. − Я хочу 
вам щось сказати.
− Ну, говори. Тільки не затримуй нас. Я приїхав із Балаклеї.
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− Товаришу комісаре, − почав Шиян. − Це якась помилка, 
що ви присудили мені «план до двору». Та ви ж знаєте: 
я людина бідна… А такі ж люди, як «я, у совєтської 
власті мусять бути на першому місці...
Та комісар йому перебив: − Я думав, що ти щось нове до 
справи додаси, а ти, бачу, верзеш те, що тільки в твоїй 
голові потовпиться і що нікому не потрібне. Зараз же 
звільняй з родиною цей двір. Він уже не твій, а громадсь-
кий... Ти передержував у своїй хаті контрреволюціонера, 
який втік з машини позапрошлої ночі... Забирай сім’ю і 
геть із двору...» (Т. Осьмачка)

2  перша 
російська 
революція

Б   «Керенський застромив палець за мокрий комірець.
— Товаришу Петлюро! — промовив Керенський і під вівся. 
— військових частин у Вінниці, Жмеринці і Про скурові 
стоїть п’ятдесят тисяч. Їх треба кинути на дільницю 
Збараж — Скалат. Наступові австро-німців треба ство-
рити заслін! Цього вимагає генерал Корнілов, командую-
чий армією прориву, цього вимагає генерал Брусилов, глав-
коверх. Цього вимагаю я — військовий міністр...
Петлюра теж звівся. Не тому, що він — генеральний 
секретар військових справ автономної України — нена-
че підлягав військовому міністру всеросійського уряду: 
він ще не підлягав, бо автономію не прийняли і Керенсь-
кий його повноважень не визнав, а обидва вони, військові 
міністри, не мали жодних військових чинів, бувши тільки 
земгусарами. Петлюра звівся, бо, стоячи, він виглядав 
імпозантніше і легше було таким чином додержати 
престижу…і відказав з апломбом:
— Пане міністр! Українське військо повинно стояти на 
підступах до української столиці. І зараз його найпер-
ше завдання — боронити країну від орди втікачів вашої 
погромленої армії» (Ю. Смолич)

3  розкурку-
лення

В  Коли робітники приєдналися до саперів, військовий по-
рядок порушився. Цим скористалося командування. Для 
розгрому повстанців на Брест-Литовському шосе було 
розташовано учбову команду Миргородського полку. 
«Раптом повідомили: «Спереду видно роту піхоти». 
Я скомандував: «Стій!», але натовп раптом, наче завіса, 
подався на два боки — прямо перед нами, кроків за 60,
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3  розкурку-
лення 

стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. 
Передні ряди повстанців почали падати...Коли юрба 
промчала і я вийшов на брук, саперів уже не було: їх змив 
натовп, а за ним навздогін свистіли кулі» (Ю. Литвак).

4  українізація 
армії

Г  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь і 
Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амністією 
смертну кару замінено на довічне ув’язнення… Підсудні 
вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебедь вигукнули: 
«Хай живе Україна!».

Д  «Любували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці нe 
пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелґання 
бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чере-
дою, ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. За-
гони зітнулися на рівному степу під Компаніївкою. Небо 
округ здіймалося вгору блакитними вежами. Був серпень 
1919 року. Загоном Добровольчої армії генерала Анто-
на Денікіна командував Половець Андрій. Купу кінного 
козацтва головного отамана Симона Петлюри вів По-
ловець Оверко. Степові пірати зчепилися бортами, і їх 
кружляв задушливий шторм степу. Був серпень нечува-
ного тембру» (Ю. Яновський).

2.2.4. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Ком па ніївкою 
вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − Андрій, Оверко, 
Панас та Іван з юним Сашком. Кожен із них належав до ворогуючих 
військово-політичних сил і сказав свою репліку, яка відповідала тій чи 
іншій ідеології. Встановіть відповідність між висловами братів Половців 
та відповідною політичною силою того періоду 

1 «Рід переведеться − держава вистоїть» А Директорія УНР
2  «Рід з державою зростається, з законом,  

з підневолею, а ми анархію несемо  
на плечах − до чого нам рід, якщо не потрібна 
держава»

Б Добровольча армія

3  Рід − це основа, а найперше − держава, а коли 
ти на державу важиш, тоді хай рід плаче, тоді 
брат брата зарубає»

В Українська Держава
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4  «От бачиш сам, що рід розпадається, а клас 
стоїть, і весь світ за нас»

Г  Революційна  
Повстанська Армія 
України Нестора 
Махна

Д УСРР

Завдання № 2
2.3.1. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі 

створеного під час Першої світової війни Комітету Південного-
Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст: 

А Анат. Ніковський;  Б Д. Дорошенко; 
В Вол. Винниченко;  Г Мик. Міхновський; 
Д С. Петлюра;   Ж А. В’язлов; 
З І. Стешенко.

2.3.2. Визначте фільми, режисером яких був Олександр Довженко:
А «Вася Реформатор»;  Б «Коліївщина»; 
В «Іван»;    Г «Ягідка кохання»; 
Д «Симфонія Донбасу»;  Ж «Визволення»; 
З «Наталка Полтавка»

2.3.3. Серед поданих діячів української культури та науки оберіть 
представників театрального мистецтва 1920-30–х рр.

1 Г. Юра   5 В. Підмогильний
2 О. Петрусенко  6 Л. Курбас
3 М. Самокиш  7 М. Заньковецька
4 Б. Ступка

2.3.4. Визначте історичні явища 1920-1930–х рр.
А хлібозаготівельна криза В лікнеп
Б парцеляція   Г ревіндикація
Д продрозкладка   Ж соціалізація землі
З «бортьба з вейсманізмом»
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Завдання № 3
3.1. Сучасні автори науково-популярної біографії гетьмана, що 

«продовжив справу Івана Мазепи» І.Коляда та О.Кирієнко харак-
теризують його «як нового Дон-Кіхота». Назвіть цього гетьмана.   До-
ведіть  або спростуйте справедливість такої оцінки.

3.2. «1920- ті рр. – роки «Чевоного ренесансу». Яскраві й часом 
трагічні постаті…, що увійшли у літературу, творили напрочуд 
артистичне й різноманітне літературне тло», – зазначають автори 
науково-популярного нарису І.Коляда, Ю. Коляда «Володимир 
Сосюра» (Харків, 2015 р.). Доведіть або спростуйте справедливість 
такої оцінки.

11 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. В якому із уривків джерел мова йде про слов’янські племена:
А  «У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди і від-

різняється від інших народів... Жінки їздять верхи, стріля-
ють із луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б’ються 
з ворогами, поки вони дівчата, а заміж вони не йдуть, поки 
не заб’ють трьох ворогів... У них немає хат, а живуть вони 
в кибитках...»

Б  «...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Бо-
рисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій 
гробниці разом із дружиною, найближчими слугами, кінь-
ми... Над гробницями насипали величезні кургани −що зна-
тніший був цар, то вищий курган...»
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В  «Тепер [вони] бушують повсюдно... Вони спустошили та 
спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами 
на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без стра-
ху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... 
Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»

Г  «… траплялися й двоповерховібудинки, в яких перший поверх при-
значався для зберігання інвентарю, господарських занять, а 2-й – 
для житла; покрівля булла двосхилою, вкрита соломою…»

1.1.2. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка Свя-
тослава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте сиро-
ті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в 
серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се 
вам основа всього: страх божий майте вище над усе... !»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»

1.1.3. Укажіть основне джерело для формування норм «Руської 
правди» Ярослава Мудрого

А Саксонське зерцало  В релігійна мораль
Б звичаєве право   Г Салічна правда
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1.1.4. Визначте дату описаних у джерелі подій: «І грабували вони 
два дні весь город − Поділ, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну 
Богородицю. Вивезли з Києва не тільки власність, а й ікони, ризи та 
дзвони… Була викрадена з Києва й Свята ікона Божої Матері, яка 
згодом буде названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» 
[головна ікона Російської імперії].

А 1054 р.    Б 1223 р.
Б 1169 р.    В 1240 р.

Завдання № 2
1.2.1. Про яку битву йде мова: «Це був кульмінаційний момент 

протистояння русько-православної і католицько-пропольської  пар-
тій , за яким уважно спостерігав західний світ. У це протистояння 
було втягнуто багатьох володарів і великих феодалів Центральної 
Європи. За допомогою поляків Сигізмунд Кейстутович вщент 
розгромив війська Свидригайла і його союзників – лівонських 
рицарів»

А битва під Ярославом  В битва під Оршею
Б битва під Вількомиром  Г битва під Дорогочином

1.2.2. Визначте наслідки описаних І. Нечуй-Левицьким подій для 
подальшого розвитку української історії козацької доби: «Десять 
років тiльки минуло, як ми вирвались з ляської неволi, а гетьман 
знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба нам 
Польщi! Не хочемо до Польщi! Поляжемо головами, а Польщi не 
пiддамось! Пани нас дурять своїми обiцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собi панщину! Запряжуть нас в 
ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стiл булаву!»

А розгортання «Паліївщини»
Б друге гетьманування Ю. Хмельницького
В розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну частини
Г прийняття протекторату Османської імперії 
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1.2.3. Визначте особу, що безпосередньо була причетна до виник-
нення описаного в уривку історичного явища: «Бунт в Україні та 
Подолі селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської 
конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших 
єдиновірних [православних] жорстокий супротив...»

А Устим Кармалюк В Мельхіседек Значко-Яворський
Б Олекса Довбуш Г Кирило Терлецький

1.2.4. Про яку політичну партію Галичини імперського періоду йде 
мова у наведеному уривку: «Зваживши, що теперішні економічні, 
політичні та культурні потреби нашого простого народу й 
інтелігенції такі, що обидві наші старші партії − народовська і 
москвофільська... не в змозі заспокоїти тих потреб, ми виступаємо 
як нова партія...»

А РУП   В УНДП
Б РУРП   Г УСДП

Завдання № 3
1.3.1. Про яку історичну тенденцію свідчить наведена діаграма

А  посилення господарської експлуатації українських земель 
у складі Австрійської імперії

Б перетворення України на «житницю Європи»
В підготовку Російської імперії до війни
Г успішність кріпосницької системи господарювання 
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1.3.2. В якому із уривків засвідчена позиція Симона Петлюри, 
висловлена ним у роки Першої світової війни? 

А  підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Ро-
сія грозить загином українському життю, яке знайшло охоро-
ну в австрійськійдержаві»

Б  бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не 
може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

В  виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти 
«...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

Г  підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, 
виконатисвій обов’язок громадян Росії до кінця»

1.3.3. Про яку політичну силу пише сучасний історик Ю. Шаповал: 
«Проти України виробляла активні плани нова російська сила —вони 
замислили «зрив з середини», а коли ця боротьба розпочнеться, тоді 
[вони] ударять з Москви»…

А денікінці  В більшовики
Б корніловці  Гмахновці

1.3.4. Про який період в історії СРСР йдеться в уривку:
«Наркомосу дозволяється залучати до навчання неписьменних 

у порядку трудової повинності все письменне населення країни 
з оплатою праці за нормами оплати для працівників освіти... 
Робітники звільняються на дві години раніше для занять у школах 
при збереженні оплати праці... Ті, хто буде перешкоджати 
неписьменному відвідувати школу, та ті, що будуть ухилятись від 
встановленої повинності, будуть притягатись до кримінальної 
відповідальності...»

А роки НЕПу
Б роки радянської модернізації
В період Великої вітчизняної війни
Г період післявоєнної відбудови



168

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання № 4
1.4.1. Яка держава у міжвоєнний період проводила описану полі-

тику: «...Опрацьовуючи план осадництва східних кресів, насамперед 
слід враховувати національні мотиви, оскільки без зміцнення націо-
нальної присутності втримати ці території у своєму складі буде 
дуже важко»

А СРСР    В Польща
Б Чехо-Словаччина  Г Румунія

1.4.2. У який період історії СРСР владою було розтиражовано 
зображений плакат?

А післявоєнна відбудова  Б хрущовська відлига
В брежнєвський застій  Г горбачовська перебудова 

1.4.3. Яким терміном у фінансовому праві сучасної України 
позначають дотацію з державного бюджету задля збалансування бю-
джетів нижчих рівнів

А емісія   В кредит 
Б субсидія  Г субвенція

1.4.4. Перед яким правоохоронним органом сучасної України по-
ставленні такі завдання: «Забезпечення державної безпеки і захисту 
державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяль-
ності незаконних воєнізованих формувань, терористичних організацій, 
організованих груп та злочинних організацій»
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А Національна поліція України
Б Антикорупційне бюро України
В Національна гвардія України
Г Служба безпеки України

ІІ рівень

Завдання № 1
2.1.1. Установіть відповідність між назвами партій початку ХХ ст. 

та їхніми лідерами
1 УСДРП А  В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, Д. Антонович,  

М. Ткаченко
2 УНП Б  М. Міхновський, О. Степаненко, М. Шаповал,  

брати В. і С. Шемети
3 УДРП В Б. Грінченко, С. Єфремов, Є. Чикаленко
4 УПСР Г В. Залізняк, О. Севрюк, М. Грушевський, М. Шаповал

Д М. Павлик, І. Франко, Л. Бачинський, К. Трильовський

2.1.2. Установіть відповідність між висловлюваннями українських 
істориків та хронологічними періодом який їм відповідає 
1  «Система рекрутського набору в російську армію не до-

зволяла швидкими темпами наростити кількість особового 
складу. У зв’язку з цим імперська влада дозволила ство-
рення добровільних ополченських підрозділів … З жителів 
українських губерній Російської імперії було сформовано 
22 кінних козачих полки, 20 піших і кінних ополченських 
полків із селян…» (О. Реєнт)

А  остання  
третина 
ХVIII ст. 

2  «Доля української соціал-демократії склалася трагічно. Вже в 
другому поколінні після засновників українського соціалізму 
М.Драгоманова, С.Подолинського, М.Павлика, М.Зібера, 
український соціалістичний рух підпав під жорсткий 
ідеологічний прес російської соціал-демократії, запозичу-
ючи готові універсальні форми марксизму, організаційні за-
соби, методи політичної боротьби….» (М. Литвин)

Б  перша  
половина 
ХІХ ст.
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3  «У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство 
австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю 
кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських 
панів над ними» (М. Грушевський)

В  друга  
половина 
ХІХ ст.

4  «Репресії через свою безглузду безоглядність викликали 
зворотну реакцію. Під їх впливом на бік українського руху 
переходять навіть ті, хто раніше тримався осторонь. Під час 
засідань Державної думи домагалися ліквідації національних 
обмежень в Україні кадет Петро Мілюков, есер Олександр 
Керенський, більшовик Григорій Петровський і навіть 
російський православний єпископ Нікон» (Я. Грицак)

Г  початок 
ХХ ст. 

Д  30-ті рр. 
ХХ ст.

2.1.3. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Компаніїв-
кою вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − Андрій, 
Оверко, Панас та Іван з юним Сашком. Кожен із них належав до 
таборів ворогуючих військово-політичних сил і висловив своє кредо, 
яке відповідала тій чи іншій ідеології. Встановіть відповідність між 
кредом братів Половців та політичною силою, яку вони підтримували:
1 «Рід переведеться – держава вистоїть» А петлюрівці
2  «Рід з державою зростається, з законом, з підневолею, а 

ми анархію несемо на плечах – до чого нам рід, якщо не 
потрібна держава»

Б денікінці

3  Рід – це основа, а найперше – держава, а коли ти на дер-
жаву важиш, тоді хай рід плаче, тоді брат брата зарубає»

В гетьманці

4  «От бачиш сам, що рідрозпадається, а класс стоїть, 
і весь світ за нас»

Г махновці

Д більшовики

2.1.4. Установіть відповідність між поняттями
1 тоталітаризм А  форма державного правління, за якої політична влада 

належить духовенству або главі церкви
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2 деспотія Б  система політичного панування, за якої державна вла-
да, зосереджена в руках вузького кола осіб, ліквідовує 
конституційні гарантії прав і свобод 

3 теократія В  форма державного правління, при якій самодержав-
ний володар необмежено розпоряджається в державі, 
виступаючи по відношенню до підданих як пан і 
господар

4 охлократія Г  форма державного правління при якій верховна влада 
зосереджена (повністю або частково) в руках одно-
особового глави держави і передається у спадок

Д  влада натовпу або політ, сил, які орієнтуються 
на безсистемні, провокативні дії, гасла й вимоги 
неорганізованої маси людей

Завдання № 2
2.2.1. Установіть хронологічну послідовність подій

А  «Приходив Іларіон з Берестового на пагорб, де тепер стоїть 
монастир Печерський, і там молився Богові. Потім Бог під-
казав князю думку...».

Б  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

В  «…Хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки лише 
певна частина верхiвки на чолi  з киïвським каганом»

Г  «Якщо де пристане він, то ви одпихайте його від берега, до 
поки пороги пройде. Тоді облиште його»

2.2.2. Установіть послідовність появи козацьких договорів
А  «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо 

в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина пови-
нні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки 
в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві 
Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чер-
нігівського. А маєтки шляхетські мусять  лишатися вільними, і в 
них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися»
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Б  «Для війська запорозького ми призначаємо платню на рік 
60000 злотих польських, які вони будуть одержувати в місті 
й.к.м. Києві в день св. Іллі за руським календарем. Крім того, 
… ми призначаємо такі оклади для старшини: старшому над 
усім військом 500 злотих на рік, обозному 100 злотих, двом 
осавулам по 150 злотих, 6 полковим осавулам по 50 злотих, 
шести полковникам по 100 злотих, шестидесяти сотникам по 
50 злотих, судді військовому - 100 злотих»

В  «Щоб по містах урядники були обирані з людей того гідних, бу-
дуть вони повинні підданими царського величества правити, і 
всякі доходи по правді віддавати до казни. А то тому, що воєво-
да царського величества, приїхавши, почав би права їх ламати і 
якісь устави заводити, і то було б (українцям) прикро»

Г  «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) 
з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від 
сейму до сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка 
була б народжена в шляхетському стані, в лицарській справі 
досвідчена, підтримувала б у війську лад, і з розпорядження 
гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де по-
требуватиме Річ Посполита...»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «...переважно досліджує губернії Київського освітнього окру-

гув усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і 
особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує 
й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в міс-
цевих архівах відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх 
використати для науки...»

Б  «…Я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в 
Америці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста чи 
в Італії з папіста став би чесним працьовитим слугою спіль-
ної народної справи…сподіваюсь, що працею і любов’ю за-
служу коли-небудь, що українці признають мене сином свого 
народу-бо я все готовий розділити з ними»

В  «Бо голос України не затих. І встане Україна зі своєї могили. 
І знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик 
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її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царе-
вича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, 
ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні хо-
лопа – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні 
у хорутан, ні у сербів, ні у болгар»

Г  «Отже, обравши місто …, яке з давніх–давен для заснування 
університету принадне, так і цінне для всієї Росії, колишню 
колиску святої віри нашої та першого свідка громадянської 
самобутності нашої, ми наказуємо заснувати у цьому міс-
ті університет під нашим особливим покровительством і в 
пам’ять великого просвітителя…»

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу таких 
зображень

А     Б     

В    Г 

Завдання № 3
2.3.1. Визначте події, що відбувалися протягом другої половини 

XVIII cт.
1  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовсько-

го з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належ-
ного управління в Малій Росії створити там Малоросійську коле-
гію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву...»
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2  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства поль-
ського, як Мойсея... Патріарх Єрусалимський надав йому ти-
тул найсвітлішого князя»

3  «Побили б самого Ромодана козацькі полковники хутко, та 
знав Ромодан, як їх посеред рідного їх краю притиснути: він 
усю чернь, усі злидні, увесь голодний й завзятий люд проти 
люду значного і багатого підняв, та, ще й слобідських козаків, 
… і ті помагали жорстоким й злиденним дейнекам села й ху-
тори шарпати і внівець обертати»

4  «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим людям... пра-
вославного віровизнання, які живуть у воєводствах Київсько-
му, Подільському, Брацлавському, Волинському ...Ми змуше-
ні з жалем прийняти до відома, що... кріпаки... допустились 
убивств... Грішать вони... внаслідок обману розбишак, що ви-
дають ніби вони є частиною Війська Запорізького...»

5  «Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими 
військами...без будь-якого опору з боку козаків, тому що були 
оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійні-
шим чином виконатидоручену йому справу, уникаючи, на-
скільки це можливо, кровопролиття...

6  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України»

7  «для того з обов’язку, що належить нам, піклування про благо 
і велич Вітчизни, прагнучи користь і безпеку його утвердити, 
як і рівно мати засіб, назавжди віддаляючий неприємні при-
чини, що збурюють вічний мир між імперіями Російською 
і Османською укладений, який ми назавжди зберегти щиро 
бажаємо, не менш і в заміну і відшкодування збитків наших, 
вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, 
острів Тамань і всю Кубанську сторону»



175

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

2.3.2. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі 
створеного під час Першої світової війни Комітету Південного-
Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст: 

1 А. Ніковський  5 С. Петлюра
2 Д. Дорошенко  6 А. В’язлов
3 В. Винниченко  7 К. Левицький
4 М. Міхновський   

2.3.3. Серед поданого переліку гасел та власних назв, виберіть ті, 
що були актуальні на час індустріалізації в УСРР

1 «Побудова соціалізму в окремо взятій країні» 
2  «Робітники і селяни голодного Поволжя чекають допомоги 

від українських землеробів»
3 «Рік великого перелому» 
4 «Укррадтрударм» 
5 «Кооперативний соціалізм» 
6 «Ізотовський рух» 
7 «Позика третього вирішального року» 

2.3.4. Визначте основні заходи в економіці, що були втіленні 
в УРСР у рамках «Косигінських реформ»

1  заміна головного показника оцінки діяльності підприємств: 
замість обрахування валового випуску продукції було запро-
ваджено новий показник – прибуток

2  запровадженні принципу трьох «С» – самостійність, само-
окупність, самофінансування

3  створення фондів для оновлення технологій, стимулювання 
працівників

4  ліквідовано галузеві міністерства і створено територіальні ор-
гани управління промисловістю

5  намагання здійснити перехід економіки країни до ринкових 
засад господарювання

6 підвищення наукового рівня планування економіки
7 встановлення економічно обґрунтованих цін
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ІІІ рівень

3.1. Розкрийте процес встановлення однопартійної комуністичної 
диктатури в умовах політики «воєнного комунізму».

3.2. «… більшовики стали партією без опори. Інформація, що 
надходила до ЦК КП(б)У так відзначала настрої українського 
селянства: «Селяни говорять, що робітничо-селянської влади нема, 
а є група, яка називає себе комуністами, котрі хочуть закабалити 
нас у ту панщину, яку несли наші пращури». Ситуація цього періоду 
нагадувала ту, що склалася рік  перед тим, коли радянській владі 
довелося спішно евакуюватися з України під тиском селянських 
повстанців. Це відкривало шанс для С.Петлюри», - зазначає 
український історик Я.Грицак у своїй праці «» Нарис історії України: 
формування модерної нації XIX – XX ст..»

У чому полягав цей шанс? Охарактеризуйте розвиток подій в 
Україні. Чому С. Петлюрі не вдалося реалізувати цей шанс?

СЕКЦІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

10 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Назвіть археологічну культуру ранньозалізного віку, племена 

якої мешкали умежиріччі лісостепових течій Дніпра та Дністра.
А Катакомбна археологічна культура
Б Ямна археологічна культура
В Трипільська археологічна культура
Г Чорноліська археологічна культура
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1.1.2. Назвіть племена, які увійшли до складу Київської Русі за 
правління Святослава Ігоревича

А деревляни і сіверяни   В кривичі і радимичі
Б тиверці й уличі    Г дуліби і білі хорвати

1.1.3. Про якого князя йде мова:
«Тоді князь печенізький під’їхав до річки, кликнув князя і сказав 

йому: «випусти свого мужа, а я - свого, хай борються. Якщо твій 
чоловік вдарить моїм, то не будемо воювати три роки, якщо ж 
наш вдарить, то будемо воювати три роки» . Князь погодився 
і, повернувшись до табору, послав Бірючий клікати клич по всіх 
наметів (товарах): «Чи нема кого, хто б узявся битися з печенігом?» 
І ніхто ніде не відгукнувся. На другий день приїхали печеніги і привели 
свого бійця, а зі сторони русів нікого не було. Почав тужити князь, 
послав знову по всіх ратникам, - і ось прийшов до нього один старий 
і сказав: «Княже! Є в мене один син менший будинку; з чотирма 
вийшов я сюди, а той будинку залишився; з дитинства нікому ще не 
вдалося їм вдарити, одного разу я його знущався, а він м’яв шкіру: 
так в серцях він розірвав її руками «. Князь зрадів, послав за силачем 
і розповів йому, в чому справа, той відповів: «Я не знаю, чи зможу 
впоратися з печенігом; нехай мене випробують: чи немає де бика 
великого і сильного?» Знайшли бика, розлютили його гарячим залізом 
і пустили; коли бик біг повз силача, то схопив його рукою за бік і 
вирвав шкуру з м’ясом, скільки міг захопити рукою. Князь сказав: 
«Можеш боротися з печенігом». На другий день прийшли печеніги 
і почали кликати: «Де ж ваш боєць, а наш готовий!»; Князь велів 
озброїтися своєму, і обидва виступили один проти одного. Випустили 
печеніги свого, велетня страшного, і коли виступив боєць князя, то 
печеніг став сміятися над ним, тому що той був середнього росту; 
размерили місце між обома полками і пустили борців: вони схопилися 
і стали міцно жати один одного; богатир, нарешті, здавив печеніга 
в руках до смерті і вдарив ним об землю; пролунав крик у полицях, 
печеніги побігли, русичі погнали за ними. Князь зрадів, заклав місто 
на броді, де стояв, і назвав його Переяславлем, тому що богатир 
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перейняв славу у печенізького; князь зробив богатиря разом з батьком 
знатними мужами.»

А князь Аскольд
Б князь Олег Віщий
В князь Святослав Ігорович
Г князь Володимир Святославович

1.1.4. Ця битва сталась через півтора століття після монгольського 
нашестя та Батиєвого розорення Русі, через 19 років після Кули-
ковської битви та за 11 років до Грюнвальдської битви.

А битва під Оршею  В битва на Синіх Водах
Б битва на р. Ворскла  Г битва на р. Альті

Завдання № 2
1.2.1. До якої історичної поеми Т. Шевченка видавцями у ХІХ ст. 

була підібрана наведена ілюстрація?

А «Іван Підкова»   Б «Гайдамаки» 
В «Гамалія»   Г «Тарасова ніч»

1.2.2. Про кого йде мова у наведеному описі: «Обраний «запорі-
зьким гетьманом». Декларуючи ідею незалежності козацької Украї-
ни від Речі Посполитої і Московської держави, він уклав договір 
із кримським ханом, який допомагав йому в боротьбі з гетьманом 
Дорошенком, спирався на підтримку Запоріжжя».
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А П. Суховій   В М. Пушкар 
Б Я. Сомко   Г П. Іваненко

1.2.3. Якого гетьмана було усунуто від влади старшинською олігархією, 
що потім протягом трьох місяців здійснювала управління Україною?

А     Б     В      Г 

 1.2.4. Для придушення якого повстання польський король Август 
ІІ звернувся по допомогу до Петра І?

А «Коліївщина»   В «Паліївщина»
Б «Хмельниччина»  Г «Київська козаччина»

Завдання № 3
1.3.1. Яка інституція провела «Генеральний опис Малоросії»?

А Старшинська рада
Б Перша Малоросійська колегія
В Правління гетьманського уряду
Г Друга Малоросійська колегія

1.3.2. Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте 
завдання: «У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство 
австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків 
українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними». 
В уривку йдеться про

А реформи Марії-Терезії та Йосифа II 1770−1780-х рр.
Б Польське повстання 1830-1831 рр.
В революцію 1848−1849 рр. в Австрійській імперії
Г Польське національно-визвольне повстання 1863−1864 рр.
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1.3.3. Про яку організацію йде мова: «Вони ввели народну 
мову галицьких українців в літературну і довели, що між їхньою мовою 
і мовою наддніпрянських українців немає суттєвих відмінностей 
– отже, вони становлять один і той самий народ. Тому їхня 
діяльність стала віхою у розвитку українського національного руху в 
Галичині, подібно до діяльності Кирило-Мефодіївського товариства 
в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матиця»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г Головна Руська рада

1.3.4. Про яку історичну тенденцію свідчить наведена діаграма

А  посилення господарської експлуатації українських земель 
у складі Російської імперії

Б перетворення України на «житницю Європи»
В підготовку Російської імперії до війни
Г успішність кріпосницької системи господарювання 
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Завдання № 4
1.4.1. Визначте історичного діяча за цитуванням: «…«Дочко! Я 

демократ, але я не хочу знижуватися до рівня мого народу. Навпаки, я 
зі всіх сил буду працювати, щоб той народ підняти до себе…»

«Его осуждали за «буржуазные наклонности»… в его отноше-
нии к террору видели – вражду к революции – преступление, ко-
торое не прощалось… Вражда эмигрантов его удручала… настоя-
щие террористы в России относились к нему иначе, чем женевские 
революционеры…»

А     Б     В     Г 

1.4.2. Назвіть діяча періоду Першої світової війни, автора цитати: 
«Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій 
обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі 
бою, в шеренгах війська, що бореться проти порушників світового 
миру і права, але й як громадяни-обивателі, що повинні в міру своїх 
сил і спроможностей сприяти успішному виконанню російською 
армією виїмково відповідального завдання».

А     Б      В     Г 

1.4.3. Який політичний режим періоду Української революції 
описує сучасник: «Однак влада виявилася й справді новою. Вона 
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здивувала навіть звичні до будь-якої мішанини Олешки строкатістю 
своїх військ − кого там тільки не було! Енергійно акали люди з 
Росії і трохи окали з Уралу − такої російської мови Куліш і не чув. 
Високі сіроокі латиші з майже правильною вимовою і невловимо 
приємною кострубатістю фрази. Маленькі жовтолиці китайці-
ході, що балакали тонкими дитячими голосами. Мобілізованих 
по ходу війська селян Полтавщини й Київщини він виділяв відразу 
за неквапливою м’яко-круглістю мови. Цікаво було знову почути 
вільготне, з могутніх легень і на всю вулицю: «Гей, Остапе! Вертай, 
дідько б тебе взяв!..» Ніби оживали гоголівські герої і давні часи»?

А Денікінський режим   В Директорія УНР
Б Гетьманат П. Скоропадського  Г Радянська влада

1.4.4. Про який період в історії УРСР йдеться в уривку:
«Наркомосу дозволяється залучати до навчання неписьменних 

у порядку трудової повинності все письменне населення країни 
з оплатою праці за нормами оплати для працівників освіти... 
Робітники звільняються на дві години раніше для занять у школах 
при збереженні оплати праці... Ті, хто буде перешкоджати 
неписьменному відвідувати школу, та ті, що будуть ухилятись від 
встановленої повинності, будуть притягатись до кримінальної 
відповідальності...»

А роки НЕПу
Б роки радянської модернізації
В період війни з нацистською Німеччиною
Г період післявоєнної відбудови



183

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

ІІ рівень

Завдання № 1
2.1.1. Установіть відповідність між гетьманом і описом повстання, 

що відбулося за його перебування при владі
1 І. Виговський А  повстаннявикликане було здирствами козацької  

старшини, монастирів, московських військ,  
виснажливими походами на Крим

2 П. Тетеря Б  повстання розпочалося після особистої образи його 
керівника; повсталі захопили резиденцію Острозького

3  І. Брюхо-
вецький

В  повстання виникло внаслідок обурення на дії мос-
ковських воєвод, їхні здирства; однак це не врятувало 
його від втрати не лише гетьманства, але й життя

4 І. Мазепи Г  орієнтуючись на Москву, повстанці повстали проти 
політики гетьмана; воно охопило територію  
Полтавського полку і Запорожжя

Д  ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьман ські 
війська; останній зрікся булави і втік до Польщі

2.1.2. Установіть відповідність між датою аграрних заходів та їх 
змістом
1 1803 р. А  дозволявся вільний вихід селян із общини, земля 

закріплювалася за селянами як приватна власність
2 1848 р. Б  селяни ставали особисто вільними за 

імператорським маніфестом, але земельний наділ 
вони мали викупити у поміщика

3 1861 р. В обов’язком селян ставала щомісячна пропінація
4 1906–1910 рр. Г  поміщики за певний викуп могли відпускати на 

волю кріпосних селян поодинці або цілими селами, 
наділивши їх землею та правами власності

Д  визначалися розміри селянського наділу 
та уніфікувалися повинності поміщицьких селян 
на Правобережній Україні
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2.1.3. Установіть відповідність між промисловим регіоном та його 
визначальною галуззю на середину 90-х рр. ХІХ ст.
1 Правобережна Україна А машинобудування, суднобудування
2  Криворізько-

Придніпровський
Б харчова та цукрова промисловість

3 Донбас В  невеликі мануфактури, легка промисловість
4 Одесько-Миколаївський Г вугільна промисловість

Д залізорудна і марганцева промисловість 

2.1.4. Установіть відповідність між описаними подіями та істо-
ричними діячами причетними до них
1  «Привід до неї був до смішного дрібний: журі кон-

курсу, оголошеного редколегією журналу «Червоний 
шлях» (О. Дорошкевич, М. Хвильовий, О. Слісаренко), 
відхилило оповідання плужанина Г. Яковенка. Обра-
жений і вельми агресивний автор намірився з’ясувати 
стосунки від імені молоді, і таким чином з’явилося дві 
статті… Яковенко вимагав, щоб кваліфіковані пись-
менники були при молоді тільки в ролі «спеців», які да-
ють технічні поради, оскільки вони не здатні зрозуміти 
й оспівати но вий час. 

А 

2  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь 
і  Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амніс-
тією смертну кару замінено на довічне ув’яз нення… 
Підсудні вислухали вирок спокійно, а Бандера  
і Ле бедь вигукнули: «Хай живе Україна!»

Б 
3  «Слідом за «керівною» публікацією всі без ви-

нятку республіканські газети почали запопадливо 
«висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи фор-
мулювань і виразів. Складається враження, що всі інші 
події, в тому числі й з’їзд молодих колгоспників, який про-
ходив у ті дні, відійшли на другий план і не мали такого 
значення, як суд «над академіками»…. склад засуджених 
добирався ретельно: це мали бути люди, яким у суспільній 
уяві пасував би ярлик «буржуазного націоналіста»… 

В 
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4  «Ще з вечора стало відомо про удар під Житомиром. 
Кіннота Будьонного серпом врізалася в польський 
фронт і враз ударила на Бердичів. Київ відрізано, 
фронт польської армії розколовся на двоє і покотив-
ся на захід до Шепетівки та на південь до Вінниці. 
Розвідка щойно донесла, що південна шалузка 
польського фронту спішно перешиковується, очевид-
но, гострієм на Умань – Таращу»

Г 

Д 

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте у хронологічній послідовності події

А повстання рабів під проводом Савмака у Боспорському царстві.
Б похід перського війська з царем Дарієм І на скіфів.
В зникнення слова «анти» із письмових джерел.
Г заснування перших грецьких полісів у Північному Причорноморʼї.

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій за наведеними 
цитатами

А  «Після Всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-
ського за його проханням з чину гетьманського, наказуємо … 
створити там Малоросійську колегію...»

Б  «Через те, що король Його Милість бажає для кращого поряд-
ку знати число козаків…протягом шести тижнів козаки му-
сять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисячі 
з зазначенням скільки їх живе в кожному старостві…»

В  «Ворог не хочепустити нас за БілуЦеркву і сильно зміцню-
єсвійтабір… тепер ми оточені ворогом звідусіль – спереду, 
з боків і позаду. Селянируйнують за нами мости і переправи, 
погрожуючи нам: «Якщо б вихотіливтекти, то не втечете…»



186

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Г  «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) 
з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від 
сейму до сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка 
була б народжена в шляхетському стані, в лицарській справі 
досвідчена, підтримувала б у війську лад, і з розпорядження 
гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де по-
требуватиме Річ Посполита...»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій
А закріплення за Одесою статусу «порто-франко»
Б повстання Чернігівського полку
В Чигиринська змова
Г створення земств у Правобережній Україні

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності автопортрети 
Т. Шевченка

А     Б    В    Г 

Завдання № 3
2.3.1. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебування 

скіфів у Північному Причорномор’ї та на п-ві Крим

1    2     3    4  
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5     6     7  

2.3.2. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Компа-
ніївкою вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − 
Андрій, Оверко, Панас та Іван з юним Сашком. Один із них сказав: 
«Рід переведеться − держава вистоїть», другий – «Рід з державою 
зростається, з законом, з підневолею, а ми анархію несемо на 
плечах − до чого нам рід, якщо не потрібна держава»; третій – «От 
бачиш сам, що рідрозпадається, а класс стоїть, і весь світ за нас»; 
четвертий – «Рід − це основа, а найперше — держава, а коли ти на 
державу важиш, тоді хай рід плаче, тоді брат брата зарубає». До яких 
ворогуючих таборів належали брати Половці?

1 каледінців  4 денікінців
2 корніловців  5 гетьманців
3 більшовиків  6 петлюрівців
    7 махновців

2.3.3. Назвіть суспільно-політичні течії на Закарпатті, що існували 
у міжвоєнний період

1 радикали  4 укапісти
2 русофіли  5 українофіли
3 «мадярони»  6 русини

    7 легітимісти

2.3.4. Визначте кінокартини, створені українським режисером 
І. Кавалерідзе у другій половині 1930-х рр.:

1 «Звенигора»  2 «Коліївщина»
3 «Арсенал»  4 «Земля»
5 «Стожари»  6 «Запорожець за Дунаєм» 
7 «Григорій Сковорода»
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ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте наслідки подій, які сучасники називали 
«медовими місяцями» україно-польського порозуміння другої 
половини XIX ст. Чому воно було не тривалим?

3.2. Розкрийте процес встановлення однопартійної комуністичної 
диктатури в умовах політики «воєнного комунізму».

11 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. В якому із уривків джерел мова йде про слов’янські племена:

А  «У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди і відріз-
няється від інших народів... Жінки їздять верхи, стріляють із 
луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б’ються з ворога-
ми, поки вони дівчата, а заміж вони не йдуть, поки не заб’ють 
трьох ворогів... У них немає хат, а живуть вони в кибитках...»

Б  «...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Борис-
фен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій гроб-
ниці разом із дружиною, найближчими слугами, кіньми... Над 
гробницями насипали величезні кургани −що знатніший був 
цар, то вищий курган...»

В  «Тепер [вони] бушують повсюдно... Вони спустошили та 
спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами 
на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без стра-
ху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... 
Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»

Г  «… траплялися й двоповерховібудинки, в яких перший по-
верх призначався для зберігання інвентарю, господарських 
занять, а 2-й – для житла; покрівля булла двосхилою, вкрита 
соломою…»
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1.1.2. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка Свя то-
слава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте си-
роті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. 
Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло.  
А с е вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»

1.1.3. Укажіть основне джерело для формування норм «Руської 
правди» Ярослава Мудрого

А Саксонське зерцало  В релігійна мораль
Б звичаєве право   Г Салічна правда

1.1.4. Визначте дату описаних у джерелі подій: «І грабували вони 
два дні весь город − Поділ, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну 
Богородицю. Вивезли з Києва не тільки власність, а й ікони, ризи та 
дзвони… Була викрадена з Києва й Свята ікона Божої Матері, яка 
згодом буде названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» 
[головна ікона Російської імперії].

А 1054 р.   Б 1223 р.
Б 1169 р.   В 1240 р.
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Завдання № 2
1.2.1. Про яку битву йде мова: «Це був кульмінаційний момент 

протистояння русько-православної і католицько-пропольської партій, 
за яким уважно спостерігав західний світ. У це протистояння було 
втягнуто багатьох володарів і великих феодалів Центральної Європи. 
За допомогою поляків Сигізмунд Кейстутович вщент розгромив війська 
Свидригайла і його союзників – лівонських рицарів»?

А битва під Ярославом  В битва під Оршею
Б битва під Вількомиром  Г битва під Дорогочином

1.2.2. Визначте наслідки описаних І. Нечуй-Левицьким подій для 
подальшого розвитку української історії козацької доби: «Десять 
років тiльки минуло, як ми вирвались з ляської неволi, а гетьман 
знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба нам 
Польщi! Не хочемо до Польщi! Поляжемо головами, а Польщi не 
пiддамось! Пани нас дурять своїми обiцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собi панщину! Запряжуть нас в 
ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стiл булаву!»

А розгортання «Паліївщини»   
Б друге гетьманування Ю. Хмельницького
В розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну частини
Г прийняття протекторату Османської імперії 

1.2.3. Визначте особу, що безпосередньо була причетна до 
виникнення описаного в уривку історичного явища: «Бунт в Україні 
та Подолі селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської 
конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших 
єдиновірних [православних] жорстокий супротив...»

А Устим Кармалюк В Мельхіседек Значко-Яворський
Б Олекса Довбуш Г Кирило Терлецький

1.2.4. Про яку політичну партію Галичини імперського періоду 
йде мова у наведеному уривку: «Зваживши, що теперішні економічні, 
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політичні та культурні потреби нашого простого народу й інтелігенції 
такі, що обидві наші старші партії − народовська і москвофільська... 
не в змозі заспокоїти тих потреб, ми виступаємо як нова партія...»

А РУП  В УНДП
Б РУРП  Г УСДП

Завдання № 3
1.3.1. Про яку історичну тенденцію свідчить наведена діаграма

А  посилення господарської експлуатації українських земель у скла-
ді Австрійської імперії

Б перетворення України на «житницю Європи»
В підготовку Російської імперії до війни
Г успішність кріпосницької системи господарювання 

1.3.2. В якому із уривків засвідчена позиція Симона Петлюри, 
висловлена ним у роки Першої світової війни? 

А  підтримати Австро-Угорську імперію, «бо ідучи війною, Ро-
сія грозить загином українському життю, яке знайшло охоро-
ну в австрійськійдержаві»

Б  бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не 
може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»
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В  виступити проти Росії та Австро-Угорщини, щоб вибороти 
«...єдину, самостійну Україну від Карпат аж до Кавказу»

Г  підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, 
виконатисвій обов’язок громадян Росії до кінця»

1.3.3. Про яку політичну силу пише сучасний історик Ю. Шаповал: 
«Проти України виробляла активні плани нова російська сила — вони 
замислили «зрив з середини», а коли ця боротьба розпочнеться, тоді 
[вони] ударять з Москви»…

А денікінці   В більшовики
Б корніловці   Гмахновці

1.3.4. Про який період в історії СРСР йдеться в уривку:
«Наркомосу дозволяється залучати до навчання неписьменних 

у порядку трудової повинності все письменне населення країни з 
оплатою праці за нормами оплати для працівників освіти... Робітники 
звільняються на дві години раніше для занять у школах при збереженні 
оплати праці... Ті, хто буде перешкоджати неписьменному відвідувати 
школу, та ті, що будуть ухилятись від встановленої повинності, будуть 
притягатись до кримінальної відповідальності...»

А роки НЕПу
Б роки радянської модернізації
В період Великої вітчизняної війни
Г період післявоєнної відбудови

Завдання № 4
1.4.1. Яка держава у міжвоєнний період проводила описану 

політику: «...Опрацьовуючи план осадництва східних кресів, 
насамперед слід враховувати національні мотиви, оскільки без 
зміцнення національної присутності втримати ці території у 
своєму складі буде дуже важко»

А СРСР    В Польща
Б Чехо-Словаччина  Г Румунія
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1.4.2. У який період історії СРСР владою було розтиражовано 
зображений плакат?

А післявоєнна відбудова  Б хрущовська відлига
В брежнєвський застій  Г горбачовська перебудова 

1.4.3. Яким терміном у фінансовому праві сучасної України по-
знач ають дотацію з державного бюджету задля збалансування бю-
джетів нижчих рівнів

А емісія    В кредит 
Б субсидія   Г субвенція

1.4.4. Перед яким правоохоронним органом сучасної України 
поставленні такі завдання: «Забезпечення державної безпеки і 
захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, 
діяльності незаконних воєнізованих формувань, терористичних 
організацій, організованих груп та злочинних організацій»

А Національна поліція України
Б Антикорупційне бюро України
В Національна гвардія України
Г Служба безпеки України
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвами партій початку ХХ ст. 
та їхніми лідерами

1. УСДРП 2. УНП  3.УДРП 4 УПСР

А    Б    В    Г   Д  

2.1.2. Установіть відповідність між висловлюваннями українських 
істориків та хронологічними періодом, який їм відповідає 
1  «Система рекрутського набору в російську армію не до-

зволяла швидкими темпами наростити кількість особового 
складу. У зв’язку з цим імперська влада дозволила ство-
рення добровільних ополченських підрозділів … З жителів 
українських губерній Російської імперії було сформовано 
22 кінних козачих полки, 20 піших і кінних ополченських 
полків із селян…» (О. Реєнт)

А  остання  
третина 
ХVIII ст. 

2  «Доля української соціал-демократії склалася трагічно. Вже 
в другому поколінні після засновників українського соціалізму 
М.Драгоманова, С.Подолинського, М.Павлика, М.Зібера, 
український соціалістичний рух підпав під жорсткий 
ідеологічний прес російської соціал-демократії, запозичу-
ючи готові універсальні форми марксизму, організаційні 
засоби, методи політичної боротьби….» (М. Литвин)

Б  перша  
половина 
ХІХ ст.

3  «У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство 
австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю 
кріпаків українських, обмежити безмежну владу польсь-
ких панів над ними» (М. Грушевський)

В  друга  
половина 
ХІХ ст.

4  «Репресії через свою безглузду безоглядність викликали 
зворотну реакцію. Під їх впливом на бік українського руху 
переходять навіть ті, хто раніше тримався осторонь. Під час 
засідань Державної думи домагалися ліквідації національних 
обмежень в Україні кадет Петро Мілюков, есер Олександр 
Керенський, більшовик Григорій Петровський і навіть 
російський православний єпископ Нікон» (Я. Грицак)

Г  початок  
ХХ ст. 
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2.1.3. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Компа-
ніївкою вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − Анд-
рій, Оверко, Панас та Іван з юним Сашком. Кожен із них належав до 
таборів ворогуючих військово-політичних сил і висловив своє кредо, 
яке відповідала тій чи іншій ідеології. Встановіть відповідність 
між кредом братів Половців та політичним режимом, який вони 
підтримували:
1 «Рід переведеться – держава вистоїть» А Директорія УНР
2  «Рід з державою зростається, з законом,  

з підневолею, а ми анархію несемо на плечах –  
до чого нам рід, якщо не потрібна держава»

Б  Добровольча 
армія

3  Рід – це основа, а найперше – держава, а коли  
ти на державу важиш, тоді хай рід плаче, тоді брат 
брата зарубає»

В  Українська  
Держава

4  «От бачиш сам, що рідрозпадається, а класс стоїть, 
і весь світ за нас»

Г  Повстанська 
армія України

Д УСРР

2.1.4. Установіть відповідність між поняттями
1 тоталітаризм А  форма державного правління, за якої політична влада 

належить духовенству або главі церкви
2 деспотія Б  система політичного панування, за якої державна  

влада, зосереджена в руках вузького кола осіб, 
ліквідовує конституційні гарантії прав і свобод 

3 теократія В  форма державного правління, при якій самодержавний 
володар необмежено розпоряджається в державі,  
виступаючи по відношенню до підданих як пан  
і господар

4 охлократія Г  форма державного правління при якій верховна влада 
зосереджена (повністю або частково) в руках одноосо-
бового глави держави і передається у спадок

Д  влада натовпу або політ, сил, які орієнтуються 
на безсистемні, провокативні дії, гасла й вимоги 
неорганізованої маси людей
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Завдання № 2
2.2.1. Установіть хронологічну послідовність подій

А  «Приходив Іларіон з Берестового на пагорб, де тепер стоїть 
монастир Печерський, і там молився Богові. Потім Бог під-
казав князю думку...».

Б  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

В  «…Хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки 
лише певна частина верхiвки на чолi  з киïвським каганом»

Г  «Якщо де пристане він, то ви одпихайте його від берега, до 
поки пороги пройде. Тоді облиште його»

2.2.2. Установіть послідовність появи козацьких договорів
А  «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо 

в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина пови-
нні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки 
в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві 
Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чер-
нігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, 
і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися»

Б  «Для війська запорозького ми призначаємо платню на рік 
60000 злотих польських, які вони будуть одержувати в місті 
й.к.м. Києві в день св. Іллі за руським календарем. Крім того, 
… ми призначаємо такі оклади для старшини: старшому над 
усім військом 500 злотих на рік, обозному 100 злотих, двом 
осавулам по 150 злотих, 6 полковим осавулам по 50 злотих, 
шести полковникам по 100 злотих, шестидесяти сотникам по 
50 злотих, судді військовому – 100 злотих»

В  «Щоб по містах урядники були обирані з людей того гідних, 
будуть вони повинні підданими царського величества правити, і 
всякі доходи по правді віддавати до казни. А то тому, що воєво-
да царського величества, приїхавши, почав би права їх ламати і 
якісь устави заводити, і то було б (українцям) прикро»
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Г  «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) 
з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від 
сейму до сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка 
була б народжена в шляхетському стані, в лицарській справі 
досвідчена, підтримувала б у війську лад, і з розпорядження 
гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де по-
требуватиме Річ Посполита...»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «...переважно досліджує губернії Київського освітнього окру-

гув усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, 
і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшу-
кує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються 
в місцевих архівах відомості про край, розглядає їх, вирішує, 
як їх використати для науки...»

Б  «…Я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б 
в Америці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніс-
та чи в Італії з папіста став би чесним працьовитим слугою 
спільної народної справи…сподіваюсь, що працею і любов’ю 
заслужу коли-небудь, що українці признають мене сином сво-
го народу-бо я все готовий розділити з ними»

В  «Бо голос України не затих. І встане Україна зі своєї могили. 
І знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик 
її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царе-
вича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, 
ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні хо-
лопа - ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні 
у хорутан, ні у сербів, ні у болгар»

Г  «Отже, обравши місто …, яке з давніх–давен для заснуван-
ня університету принадне, так і цінне для всієї Росії, колиш-
ню колиску святої віри нашої та першого свідка громадян-
ської самобутності нашої, ми наказуємо заснувати у цьому 
місті університет під нашим особливим покровительством 
і в пам’ять великого просвітителя…»
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2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу таких 
режисерів:

А    Б      В     Г 

Завдання № 3
2.3.1. Визначте події, що відбувалися протягом другої половини 

XVIII cт.
1  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоросій-
ську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу 
Рум’янцеву...»

2  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства поль-
ського, як Мойсея... Патріарх Єрусалимський надав йому ти-
тул найсвітлішого князя»

3  «Побили б самого Ромодана козацькі полковники хутко, та 
знав Ромодан, як їх посеред рідного їх краю притиснути: він 
усю чернь, усі злидні, увесь голодний й завзятий люд проти 
люду значного і багатого підняв, та, ще й слобідських козаків, 
… і ті помагали жорстоким й злиденним дейнекам села й ху-
тори шарпати і внівець обертати»

4  «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим людям... 
 православного віровизнання, які живуть у воєводствах Ки-
ївському, Подільському, Брацлавському, Волинському ...Ми 
змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки... допус-
тились убивств... Грішать вони... внаслідок обману розбишак, 
що видають ніби вони є частиною Війська Запорізького...»



199

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

5  «Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими 
військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були 
оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійні-
шим чином виконатидоручену йому справу, уникаючи, на-
скільки це можливо, кровопролиття...»

6  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України»

7  «для того з обов’язку, що належить нам, піклування про благо 
і велич Вітчизни, прагнучи користь і безпеку його утвердити, 
як і рівно мати засіб, назавжди віддаляючий неприємні при-
чини, що збурюють вічний мир між імперіями Російською 
і Османською укладений, який ми назавжди зберегти щиро 
бажаємо, не менш і в заміну і відшкодування збитків наших, 
вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, 
острів Тамань і всю Кубанську сторону»

2.3.2. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі 
створеного під час Першої світової війни Комітету Південного-
Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст: 

1 А. Ніковський   5 С. Петлюра
2 Д. Дорошенко   6 А. В’язлов
3 В. Винниченко   7 К. Левицький
4 М. Міхновський   

2.3.3. Серед поданого переліку гасел та власних назв виберіть ті, 
що були актуальні на час індустріалізації в УСРР

1 «Побудова соціалізму в окремо взятій країні» 
2  «Робітники і селяни голодного Поволжя чекають допомоги 

від українських землеробів»
3 «Рік великого перелому» 
4 «Укррадтрударм» 
5 «Кооперативний соціалізм» 
6 «Ізотовський рух» 
7 «Позика третього вирішального року» 
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2.3.4. Визначте основні заходи в економіці, що були втіленні 
в УРСР у рамках «Косигінських реформ»

1  заміна головного показника оцінки діяльності підприємств: 
замість обрахування валового випуску продукції було запро-
ваджено новий показник – прибуток

2  запровадженні принципу трьох «С» – самостійність, само-
окупність, самофінансування

3  створення фондів для оновлення технологій, стимулювання 
працівників

4  ліквідовано галузеві міністерства і створено територіальні 
орга ни управління промисловістю

5  намагання здійснити перехід економіки країни до ринкових 
засад господарювання

6 підвищення наукового рівня планування економіки
7 встановлення економічно обґрунтованих цін

ІІІ рівень

3.1. Доведіть справедливість оцінки гетьмануванню Івана Скоро-
падського, поданої у книзі «Іван Скоропадський» (авторів І. Коляда, 
О. Гуржій, В. Милько): «І. Скоропадський не зі своєї волі став 
гетьманом, але ставши на чолі пошматованої, колись великої, 
а на той час позбавленої державності країни, на чолі враженого 
розбратом народу, намагався зробити неможливе, аби якось 
урятувати цей народ від остаточного винищення і зберегти його 
від цілковитого приниження».

3.2. «… більшовики стали партією без опори. Інформація, що 
надходила до ЦК КП(б)У так відзначала настрої українського 
селянства: «Селяни говорять, що робітничо-селянської влади нема, 
а є група, яка називає себе комуністами, котрі хочуть закабалити 
нас у ту панщину, яку несли наші пращури». Ситуація цього періоду 
нагадувала ту, що склалася рік  перед тим, коли радянській владі 
довелося спішно евакуюватися з України під тиском селянських 
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повстанців. Це відкривало шанс для С. Петлюри», – зазначає 
український історик Я. Грицак у своїй праці «Нарис історії України: 
формування модерної нації XIX – XX ст..».

У чому полягав цей шанс? Охарактеризуйте розвиток подій в Украї-
ні. Чому С. Петлюрі не вдалося реалізувати цей шанс?

СЕКЦІЯ  
«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

9 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте східнослов’янські племена, які згідно «Повісті 

минулих літ» проживали на території сучасної України:
1 Поляни. 2 Сіверяни.  3 Радимичі.
4 Кривичі. 5 Деревляни.  6 Дреговичі.

А 1, 2, 5  Б 1, 3, 5
В 1, 2, 6  Г 3, 4, 5

1.1.2. Визначте наслідки описаної у літописі події:
«Люди київські прибігли до Києва і вчинили віче на торговищі і 

сказали, пославши [послів] до князя: «Ось половці розсипалися по 
землі. Дай-но, княже, зброю та коней, і ми ще поб’ємося з ними». 
Але, Ізяслав цього не послухав…».

1 Об’єднання синів Ярослава Мудрого для придушення повстання.
2 Пограбування половцями Києва.
3  Проголошення київським князем полоцького князя Всеслава 

Брячиславича.
4 Вбивство повсталими київського князя Ізяслава Ярославича.
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5 Втеча київського князя Ізяслава Ярославича до Польщі.
6 Укладення київським князем Ізяславом шлюбної угоди з половцями.

А 3, 5  Б 1, 2
В 4, 5  Г 3, 6

1.1.3. Визначте удільні князівства, які у середині ХІІ ст. були лік-
відовані князем Володимирком Володаровичем та увійшли до складу 
Галицького князівства:

1 Белзьке князівство.  2 Теребовлянське князівство.
3 Берестейське князівство.  4 Перемишльське князівство.
5 Звенигородське князівство. 6 Холмське князівство.

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 5
В 4, 5, 6  Г 3, 4, 6

1.1.4. Оберіть історичні терміни, що характеризують спадкове зе-
мельне володіння:

1 Феод.  2 Бенефіція. 3 Алод.  4 Ранг.
5 Лан.  6 Лен.  7 Волока. 8 Сервітут.

А 1, 2, 7  Б 2, 4, 6
В 1, 3, 6  Г 5, 6, 8

1.1.5. Визначте нормативно-правові акти, якими відбувалось оформ-
лення процесу закріпачення селян у Польсько-Литовській державі: 

1 «Привілей Казимира IV».  
2 «Пункти заспокоєння руського народу».
3 «33 артикули» 1595 р.
4 «Волочна поміра».
5 «Артикули польського короля Генріха Валуа».
6 «Острозька угода».

А 1, 4, 6  Б 1, 3, 4
В 4, 5, 6  Г 2, 4, 5
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Завдання № 2
1.2.1. Визначте наслідки описаної у літописі події:
«Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя многи, 

с ним же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом литва, 
нємцы, ляхи, жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных князєй с 
ним бє числом 50, и бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл царь 
Тємир-Кутлуй и побєди Витовта и всю силу литовскую…».

1  Зближення Великого князівства Литовського з Королівством 
Польським.

2 Облога татарами Києва, спустошення ними Волині та Поділля.
3  Розбудова на півдні українських земель системи опорних укріплень.
4 Посилення позицій ВКЛ на міжнародній арені.
5 Укладення Кревської унії між ВКЛ та Королівством Польським.
6 Втрата ВКЛ виходу до Чорного моря.

А 1, 3  Б 2, 6
В 2, 4  Г 4, 5.

1.2.2. Визначте, які з наведених положень стосуються «Устави на 
волоки»:

1 Зобов’язання селян працювати 2-3 дні на тиждень на феодала.
2 Запровадження громадської форми землекористування.
3 Встановлення розміру податку для селян в залежності від май-

нового стану.
4 Запровадження двопільної системи землеробства.
5 Вимір всіх земель великого князя та їх поділ на однакові ділянки.
6 Збереження для селян права користуватися лісами та пасовищами.

А 1, 4  Б 3, 5
В 2, 5  Г 1, 5

1.2.3. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI – XVII ст.
1 Й.-В. Рутський. 2 Гедеон Балабан. 3 Іпатій Потій.
4 Сильвестр Косів. 5 Михайло Рогоза. 6 Ісайя Копинський.

А 1, 2, 4  Б 3, 4, 5
В 1, 3, 5  Г 4, 5, 6
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1.2.4. Визначте українські намісництва на території яких поши-
рювалася дія указу російської імператриці Катерини ІІ 1783 р. про 
остаточне закріпачення селян:

1 Київське. 2 Подільське. 3 Катеринославське.
4 Новгород-Сіверське. 5 Чернігівське. 6 Вознесенське.
7 Брацлавське. 8 Волинське. 9 Харківське.

А 4, 5, 9   Б 1, 2, 7
В 5, 8, 9   Г 4, 5, 8

1.2.5. Визначте дати заснування університетів в українських 
землях у ХІХ ст.:

1 1805 р.  2 1816 р.  3 1834 р.
4 1846 р.  5 1855 р.  6 1865 р.
7 1875 р.  8 1899 р.

А 2, 4, 5, 7  Б 1, 3, 6, 7
В 2, 3, 5, 8  Г 1, 3, 4, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте церковні пам’ятки України, що були побудовані 

у ХVІІІ ст.:
1 Володимирський собор (Київ).
2 Собор святого Юра (Львів).
3 Спасо-Преображенський собор (Чернігів).
4 Андріївська церква (Київ).
5 Церква святого Миколая (Київ).
6 Успенський собор (Полтава).

А 1, 3  Б 2, 5
В 2, 4  Г 4, 6

1.3.2. Які із перерахованих церковних споруд розташовані на 
території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври:

1 Успенський собор.
2 Троїцька Надбрамна церква.
3 Михайлівський Золотоверхий монастир.
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4 Софійський собор.
5 Кирилівська церква.
6 Трапезна церква.

А 1, 2, 3  Б 1, 2, 6
В 3, 4, 5  Г 1, 3, 4

1.3.3. Визначте архітектурні пам’ятки, створені у стилі класицизму:
1 Собор Святого Юра у Львові.
2 Головний корпус університету св. Володимира.
3 Церква святого Миколая у Києві.
4 Палац Потоцьких в Одесі.
5 Будівля кредитного товариства «Дністер» у Львові.
6 Львівський кафедральний костел.

А 1, 4  Б 2, 3
В 2, 4  Г 5, 6

1.3.4. Визначте особливості внутрішньої політики гетьмана Ки-
рила Розумовського:

1 Встановлення точного бюджету державних видатків.
2 Розширення повноважень Генерального Суду.
3 Винокурінням дозволено займатися козакам та деяким категоріям 

землевласників.
4 Скасування «індукти» та «евекти».
5  Законодавче унормування українсько-російських відносин («Рі-

шительні пункти»).
6 Значте зростання кількості росіян у гетьманській адміністрації.

А 2, 4, 5  Б 3, 4, 6
В 2, 3, 4  Г 1, 4, 5

1.3.5. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 
1 Заперечення пізнання Бога.
2 Самопізнання людини.
3 Пошук шляхів людського щастя.
4  Ідея «європейського дому» − згуртування європейських народів 

для подолання турецької експансії.
5 Обґрунтування Божественної природи самодержавства.
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6  Протиставлення насильству, корисливості, нечесно набутому 
багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості.
А 1, 3, 6  Б 2, 3, 6
В 4, 5, 6  Г 2, 4, 6

Завдання № 4
1.4.1. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом 

існування у Наддніпрянщині явища охарактеризованого сучасниками 
як «мудра вигадка графа Аракчеєва».

1  Входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства 
Галіції і Лодомерії»

2 Видання поеми І. Котляревського «Енеїда».
3 Заснування масонської ложі «Любов до істини».
4 Інвентарна реформа на Правобережжі.
5 «Київська козаччина».
6 «Чигиринська змова».

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 6
В 3, 4, 5  Г 2, 3, 5

1.4.2. Визначте представників української еліти, які прихильно 
ставилися до Наполеона під час франко-російської війни:

1 М. Чайковський.  2 І. Ковінько.  3 В. Капніст.
4 І. Котляревський.  5 Могучовський.

А 1, 2, 3  Б 1, 3, 5
В 2, 3, 5  Г 1, 3, 4

1.4.3. Визначте, які із описаних за спогадами сучасників історичних 
подій та процесів, відбулися протягом другої половини ХІХ ст.

1  «Заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси 
… зібралися на площі для обговорення своїх потреб… Щоб 
припинити мітинг була відправлена рота солдатів і матросів…».

2  «Закінчилося згубне для багатьох повстання... Ходили чутки, 
нібито гусари зробили атаку на беззбройних чернігівців і рубали 
їх без пощади. Обов’язок істини змушує сказати, що це зовсім 
не справедливо...».



207

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

3  Не минуло і дев’яти років, як він став задкувати … все більше 
і більше в’язне у болоті безнадійної реакції .Де подівся той 
світлий і людський образ, який проглядався …. із реформ ….».

4  «У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється в україно-
фільство… Причетні до справи… художник…, колишній вчитель 
…із захопленням говорили про колишню Малоросію…».

5  «...нарешті дозволили видавати український журнал; мій чоловік 
дуже радий, захоплений і зайнятий... Усі його краяни тішаться 
разом з ним...».

6  «Йти в народ... значило не тільки віддати народу свої сили, свої знання 
заради народної революції, це значило ще – жити його радощами і 
стражданнями, ділити з ним його світлі надії і гіркі розчарування!».
А 3, 5, 6  Б 2, 4, 5
В 1, 5, 6  Г 3, 4, 5

1.4.4. Визначте, хто першим серед українських громадських діячів 
сформулював і обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої 
політичної незалежності

1 Михайло Драгоманов. 2 Олександр Барвінський.
3 Микола Міхновський 4 Юліан Бачинський.

1.4.5. Визначте наслідки «весни народів» 1848-49 рр. для західно-
українських земель:

1  Створено політичний представницький орган українців, який 
діяв до 1851 р.

2 Скасовано особисту залежність селянина від поміщика.
3 Галичину поділено на Східну і Західну частини.
4  Українців залучено до роботи скликаного австрійським імпера-

тором парламенту.
5  Австрійським урядом визнано рівність греко-католиків з римо-

католиками.
6  Обмежено панщину за інвентарними книгами до 3 днів на тиждень.

А 1, 3, 6  Б 1, 2, 4
В 2, 4, 6  Г 2, 4, 5
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ІІ рівень

Завдання № 1
2.1.1. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 

1 Половці А  Спустошили землі антів та на території Панонії утворили 
свою державу.

2 Хозари Б  Вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів 
князя Ігоря, часто використовувалися Візантією для 
реалізації своїх політичних задумів про Київської держави.

3 Авари В  Вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен час то 
мешкали серед слов’ян як купці або наймані  дружинники.

4 Печеніги Г  Кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  Населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 

2.1.2. Встановіть відповідність між подіями та їхніми описами:
1  Похід  

князя Олега 
А  «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору,  

и манастыри, И Софью, и Десятинью Богородицу, 
и не бысть помилования никому…».

2  Похід Андрія 
Боголюбського

Б  «Нехай Русь, приходячи, бере “слюбне”, скільки хоче; а 
якщо прийдуть гості, то беруть і місячину на 6 місяців, 
хліб, вино, і м’ясо, і рибу…, і пускають їх у лазні...».

3  Похід  
Володимира 
Мономаха

В  «І прийшли до царя , і розповіли йому все, що було: 
“Лютий повинен бути цей чоловік: майно зневажає, 
а зброю бере, дамо йому данину”…».

4  Похід  
князя 
Святослава 

Г  «Усіх походів великих було 83, а інших менших не 
пригадаю. Мирів я уклав з половецькими князями 
без одного 20 і при батькові і при без батька…».

Д  «…Поїхав з Новгорода, … узявши із собою брата 
Всеволода із Трубецька і Святослава Олеговича…, 
чернігівських воєводам, і так ішли тихо, збираючи 
дружину свою…».
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2.1.3. Встановіть відповідність між синами князя Данила Гали-
цького та землею якою вони правили:
1 Мстислав Данилович А Берестейське воєводство.
2 Роман Данилович Б Галицьке князівство.
3 Лев Данилович В Чорна Русь.
4 Шварно Данилович Г Луцьке князівство.

Д Холмська волость.

Завдання № 2
2.2.1. Встановіть відповідність між гетьманом та його вислов-

люванням:
1  Кирило  

Розумовський
А  «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, 

за російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, 
щоб я там помер з голоду. Але мене це не турбує, 
бо я говорю від імені моєї Батьківщини».

2  Павло  
Полуботок

Б  «Майже кожний на всій Україні користувався воль-
ностями, і важко йому буде забути, що він був паном 
і на війні рівнявся з паном».

3  Богдан  
Хмельницький 

В  «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні 
і жити б окремо і давати данину турському цареві».

4  Петро  
Дорошенко

Г  «Козаки розорені до краю і, залишаючи свої житла, 
змушені втікати в слобідські полки, у результаті 
значно зменшилась кількість козаків на Україні, 
що може призвести до нечуваного безладдя і врешті 
до викорінення козаків».

Д  «А як стримала Москва свої присяжні обіцянки –  
це гаразд відомо не тільки вам, добрим людям, а й 
усьому світові. Всі вольності поламала, суд і свої 
 закони люті в Україні запровадила».

2.2.2. Встановіть відповідність між культурним діячем та його 
працями:
1  Дмитро  

Бантиш- 
Каменський

А  «Украинский мелодии»,  
«История Малороссии».
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2  Ізмаїл  
Срезневський

Б  «История Малой России», «Источники малороссий-
ской истории».

3  Микола  
Маркевич

В  «Запорожская старина», «Мысли об истории русско-
го языка», «Древние памятники русского письма».

4  Аполлон  
Скальковський

Г «История украинского народа», «Южная Русь».

Д  «История Новой Сечи или последнего коша Запо-
рожского», «Наезды гайдамак на Западную Украину 
в XVIII столетии».

2.2.3. Встановіть відповідність між Запорізькою Січчю та істо ричною 
подією, яка відбулася в період її існування та була пов’язана з нею:
1 Томаківська Січ. А Російсько-турецька війна 1768-1774 рр.
2 Підпільнецька Січ. Б Андрусівське перемир’я.
3 Микитинська Січ В Ординація Війська Запорізького.
4 Чортомлицька Січ. Г Повстання під проводом К. Косинського.

Д Обрання Б. Хмельницького гетьманом.

Завдання № 3
2.3.1. Встановіть хронологічну послідовність прийняття польсько-

литовських уній:
1 Віленсько-радомська унія. 2 Кревська унія.
3 Люблінська унія  4 Городельська унія.

2.3.2. Встановіть хронологічну послідовність обрання кошових 
отаманів Війська Запорізького:

1 Іван Сірко.   2 Кость Гордієнко.
3 Яків Барабаш.   4 Петро Калнишевський.

2.3.3. Розташуйте документи у хронологічному порядку:
А  «Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, 

і на дворових людей скасовується назавжди… Поміщики, 
зберігаючи право власності на всі належні їм землі, переда-
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ють селянам за встановлені повинності в постійне користу-
вання селян присадибну їхню осілість… Селянам надається 
право: провадити вільну торгівлю, відкривати й утримувати 
фабрики…».

Б  «За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян 
Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що 
домінії припинили діяльність та що він одержав від його ве-
личності уповноваження обирати нових війтів і десятників, 
які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній».

В  «Як не буде в українських полках потреби, всі вони розпуска-
ються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться при-
належними війську і за першою потребою повинні з’явитися 
на службу і утворити знову свої полки».

Г  «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим всієї На-
шої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з вико-
ріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків…».

2.3.4. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А  Відкриття першого в Україні ремісничого училища в Чернігові.
Б  Заснування у Львові Й. Оссолінським науково-дослідного то-

вариства «Оссолінеум».
В  Конструювання П. Прокоповичем першого у світі рамкового 

вулика.
Г  Відкриття Кременецького ліцею.

ІІІ рівень

3.1. Чому, незважаючи на блискучу перемогу під Конотопом, 
гетьману І.Виговському не вдалося уникнути спалаху громадянської 
війни й утримати гетьманську булаву?

3.2. Чому альманах «Русалка Дністрова» називають «політичним 
маніфестом українства»
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10 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Боспорська держава зберігала незалежність:

А VII – III ст. до н.е. В V – II ст. до н.е.
Б VI – IV ст. до н.е.  Г IV –I ст. до н.е.

1.1.2. Античні міста-держави зникли внаслідок:
А нападу скіфів, а потім гунів   
Б нападу сарматів, а згодом гунів
В нападу скіфів, а згодом сарматів 
Г нападу готів, а потім гунів

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати  В готи
Б венеди   Г кіммерійці

1.1.4. Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан: 
«біля лівого боку Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху 
р. Вістула на незмірному просторі проживає народ». 

А венеди   Б анти 
В склавини  Г авари

Завдання № 2
1.2.1. Назвіть ім’я князя, який за свідченням сучасника «славне 

місто … Київ величністю, як вінцем увінчав…». 
А Володимир Святославович
Б Ярослав Володимирович
В Володимир Всеволодович
Г Мстислав Володимирович
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1.2.2. Вставте пропущене ім’я князя: «Ось князя руського … ми 
вбили. Візьмемо жону його за князя свого Мала». 

А Аскольд   Б Олег
В Ігор   Г Святослав  

1.2.3. Назвіть ім’я князя: «Не любо мені є в Києві житии!» – 
відповів князь …. своїм боярам. 

А Аскольд  Б Олег
В Ігор   Г Святослав

1.2.4. Вкажіть дату походу київського князя, описаного 
літописцем:«Подолав болгар. І взяв він вісімдесят родів по Дунаю, 
і сів, князюючи, тут, у городі Переяславці, беручи данину з греків»

А похід 860 року  Б похід 967 року
В похід 971 року   Г похід 1043 року

Завдання № 3

1.3.1. «Батьком унії» називали:
А Михайла Рогозу Б Йосипа – Вільяміна Рутського
В Кирила Терлецького Г Іпатія Потія

1.3.2. Назвіть місце бою між польсько-татарським військом і 
україно – московським, яке сучасники назвали «полем дрожі»:

А Жовті Води  Б Корсунь
В Переяслав  Г Охматов

1.3.3. Вкажіть назву цитовано документу: «Якщо судом Божим 
нинішньому і майбутньому гетьманові смерть трапиться, то 
щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього коз а-
ка гетьманом по стародавніх правах військових обирати на геть-
манство по указу великого государя… а обраний гетьман в Москву 
їздити і великого государя пресвітлі очі бачити повинен буде так як 
нині гетьман нинішній за своєю обіцянкою учинив…»
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А «Березневі статті» 1654 р.  
Б Переяславські статті 1659 р.
В Московські статті 1665 р. 
Г Конотопські статті 1672 р.

1.3.4. Вкажіть подію описану П.Кулішем: «Ось ударили голосно 
в бубни, засурмили у сурми. Виходить із царського намету боярин, 
князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота…»

А Козацька рада під Германівною (1659 р.)
Б Козацька рада під Ніжином (1663 р.)
В Козацька рада у Чигирині (1666 р.)
Г Козацька рада у Глухові (1672 р.)

Завдання № 4
1.4.1. Визначте історичного діяча: «… історик, археолог, етно-

граф, археограф, засновник народницької школи в українській 
історич ній науці, професор російської історії Київського уні-
верситету… всі відзначають його скромність, надмірну обач-
ливість, неймовірний самоконтроль, рівність у стосунках із 
різними людьми…за похо дженням поляк він перейшов в український 
табір, закінчив медичний факультет й різко змінив фах – здобув 
історичну освіту, основну діяльність вів у Києві, але головні надії 
покладав на Галичину…»

А     Б     В     Г 
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1.4.2. Назвіть діяча Київської Громади 1870- рр., який твердив: 
«Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї 
землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, 
навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх 
б’ють. Мало хіба кого б’ють на земній кулі?! Люди інтересуються 
звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно 
й помагають».

А     Б     В      Г 

1.4.3. Перша сесія Трудового конгресу розпочала свою роботу:
А 22 січня 1917 р. Б 23 січня 19198 р.
В 23 січня 1919 р. Г 22 грудня 1922 р.

1.4.4. Назвіть подію описану сучасником: «Раптом повідомили: 
«Спереду видно роту піхоти». Я скомандував: «Стій!», але натовп 
раптом, наче завіса, подався на два боки — прямо перед нами, кроків 
за 60, стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. Передні 
ряди повстанців почали падати. Натовп, на який теж, очевидно, 
сипались кулі, знову посунувся на середину вулиці і нестримною 
лавиною кинувся тікати....Коли юрба промчала і я вийшов на брук, 
саперів уже не було: їх змив натовп, а за ним навздогін свистіли 
кулі», – пригадував Борис Жаданівський.

А Сорочинська трагедія
Б Вихвостівська трагедія
В Повстання саперів у Києві
Г Повстання на панцернику «Потьомкін»
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності архітектурні стилі:

А     Б      В      Г 

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
образотворчого мистецтва.

А     Б    В  Г 

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності автопортрети 
Т. Шевченка

А     Б    В    Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності картини 
Т. Шевченка:

А    Б    В    Г 
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Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між гетьманом і описом повстання, 

що відбулося за його перебування при владі

1 І. Виговський А  повстання викликане було здирствами козацької 
старшини, монастирів, московських військ, виснаж-
ливими походами на Крим

2 П. Тетеря Б  повстання розпочалося після особистої образи його 
керівника; повсталі захопили резиденцію Острозького

3  І. Брюхо-
вецький

В  повстання виникло внаслідок обурення на дії мос-
ковських воєвод, їхні здирства; однак це не врятува-
ло його від втрати не лише гетьманства,  
але й життя

4 І. Мазепи Г  орієнтуючись на Москву, повстанці повстали проти 
політики гетьмана; воно охопило територію Пол-
тавського полку і Запорожжя

Д  ватажок повстанців В. Дрозденко розбив 
гетьманські війська; останній зрікся булави  
і втік до Польщі

2.2.2. Установіть відповідність між описами подій та датами

1  «Привід до неї був до смішного дрібний: журі конкур-
су, оголошеного редколегією журналу «Червоний шлях» 
(О. Дорошкевич, М. Хвильовий, О. Слісаренко), відхилило 
оповідання плужанина Г. Яковенка. Ображений і вельми 
агресивний автор намірився з’ясувати стосунки від імені 
молоді, і таким чином з’явилося дві статті… Яковенко  
вимагав, щоб кваліфіковані письменники були при молоді 
тільки в ролі «спеців», які дають технічні поради, оскільки 
вони не здатні зрозуміти й оспівати но вий час. І щоб при 
журналах і газетах було створено комісії для перевірки 
ідеологічної цінності писань «спеців»…

А 1920 р

2  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь  
і Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амністією 
смертну кару замінено на довічне ув’язнення… Підсудні 
вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебедь вигукнули: 
«Хай живе Україна!»

Б  1925− 
1928 рр
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3  «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку респуб-
ліканські газети почали запопадливо «висвітлювати» 
перипетії цієї справи, не добираючи формулювань і виразів. 
Складається враження, що всі інші події, в тому числі й з’їзд 
молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли 
на другий план і не мали такого значення, як суд «над 
академіками»…. склад засуджених добирався зважено і ре-
тельно: це мали бути люди відомі, причетні до науки й куль-
тури, такі, яким у суспільній уяві пасував би ярлик «буржу-
азного націоналіста»… 

В 1930 р.

4  «Ще з вечора стало відомо про удар під Житомиром. Кіннота 
Будьонного серпом врізалася в польський фронт і враз уда-
рила на Бердичів. Київ відрізано, фронт польської армії 
розколовся на двоє і покотився на захід до Шепетівки та на 
південь до Вінниці. Розвідка щойно донесла, що південна 
шалузка польського фронту спішно перешиковується, оче-
видно, гострієм на Умань – Таращу»

Г  1935− 
1936 рр.

Д  1939− 
1940 рр.

2.2.3. Установіть відповідність між історичними явищами та 
уривком з художнього твору, який його ілюструє:
1  Боротьба 

з біло гвар-
дійцями

А  Коли гурт «совєтчиків» став наближатися до перелазу, 
Шиян і собі рішуче стриманим кроком підійшов першим до 
перелазу… комісар, який перший ішов перед усіма, узявся 
рукою за тин і хотів перелазити в двір. Але Шиян непро-
ханого гостя… злегка зупинив, при клавши широку свою до-
лоню йому до грудей. Комісар спочатку зніяковів, а потім 
спитав, почуваючи, що всі вже бригадири за плечима:
− А це ще що має значити?
− Підождіте, не йдіть у двір,− відповів Євген. − Я хочу 
вам щось сказати.
− Ну, говори. Тільки не затримуй нас. Я приїхав із Балаклеї.
− Товаришу комісаре, − почав Шиян. − Це якась помилка, 
що ви присудили мені «план до двору». Та ви ж знаєте: 
я людина бідна… А такі ж люди, як «я, у совєтської 
власті мусять бути на першому місці...
Та комісар йому перебив:
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− Я думав, що ти щось нове до справи додаси, а ти, ба-
чу, верзеш те, що тільки в твоїй голові потовпиться і 
що нікому не потрібне. Зараз же звільняй з родиною цей 
двір. Він уже не твій, а громадський... Ти передержу-
вав у своїй хаті контрреволюціонера, який втік з маши-
ни позапрошлої ночі... Забирай сім’ю і геть із двору...» 
(Т. Осьмачка)

2  перша 
російська 
революція

Б   «Керенський застромив палець за мокрий комірець.
— Товаришу Петлюро! — промовив Керенський і під вівся. 
— військових частин у Вінниці, Жмеринці і Про скурові 
стоїть п’ятдесят тисяч. Їх треба кинути на дільницю 
Збараж — Скалат. Наступові австро-німців треба ство-
рити заслін! Цього вимагає генерал Корнілов, командую-
чий армією прориву, цього вимагає генерал Брусилов, глав-
коверх. Цього вимагаю я — військовий міністр...
Петлюра теж звівся. Не тому, що він — генеральний 
секретар військових справ автономної України — нена-
че підлягав військовому міністру всеросійського уряду: 
він ще не підлягав, бо автономію не прийняли і Керенсь-
кий його повноважень не визнав, а обидва вони, військові 
міністри, не мали жодних військових чинів, бувши тільки 
земгусарами. Петлюра звівся, бо, стоячи, він виглядав 
імпозантніше і легше було таким чином додержати 
престижу…і відказав з апломбом:
— Пане міністр! Українське військо повинно стояти на 
підступах до української столиці. І зараз його найпер-
ше завдання — боронити країну від орди втікачів вашої 
погромленої армії» (Ю. Смолич)

3  розкурку-
лення 

В  Коли робітники приєдналися до саперів, військовий по-
рядок порушився. Цим скористалося командування. Для 
розгрому повстанців на Брест-Литовському шосе було 
розташовано учбову команду Миргородського полку. 
«Раптом повідомили: «Спереду видно роту піхоти». 
Я скомандував: «Стій!», але натовп раптом, наче завіса, 
подався на два боки — прямо перед нами, кроків за 60, 
стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. 
Передні ряди повстанців почали падати...Коли юрба 
промчала і я вийшов на брук, саперів уже не було: їх змив 
натовп, а за ним навздогін свистіли кулі» (Ю. Литвак).
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4  українізація 
армії

Г  «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь і 
Карпинець − до смертної кари… Але згідно з амністією 
смертну кару замінено на довічне ув’язнення… Підсудні 
вислухали вирок спокійно, а Бандера і Лебедь вигукнули: 
«Хай живе Україна!».

Д  «Любували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці нe 
пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелґання 
бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чере-
дою, ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. За-
гони зітнулися на рівному степу під Компаніївкою. Небо 
округ здіймалося вгору блакитними вежами. Був серпень 
1919 року. Загоном Добровольчої армії генерала Анто-
на Денікіна командував Половець Андрій. Купу кінного 
козацтва головного отамана Симона Петлюри вів По-
ловець Оверко. Степові пірати зчепилися бортами, і їх 
кружляв задушливий шторм степу. Був серпень нечува-
ного тембру» (Ю. Яновський).

2.2.4. У романі Ю. Яновського «Вершники» у степу під Компа ніївкою 
вогненним літом 1919 р. зустрічаються брати Половці − Анд рій, Оверко, 
Панас та Іван з юним Сашком. Кожен із них належав до ворогуючих 
військово-політичних сил і сказав свою репліку, яка відповідала тій чи 
іншій ідеології. Встановіть відповідність між висловами братів Половців 
та відповідною політичною силою того періоду 
1 «Рід переведеться − держава вистоїть» А Директорія УНР
2  «Рід з державою зростається, з законом, з 

підневолею, а ми анархію несемо на плечах −  
до чого нам рід, якщо не потрібна держава»

Б Добровольча армія

3  Рід − це основа, а найперше − держава, а коли ти 
на державу важиш, тоді хай рід плаче, тоді брат 
брата зарубає»

В  Українська  
Держава

4  «От бачиш сам, що рід розпадається, а клас 
стоїть, і весь світ за нас»

Г  Революційна  
Повстанська Армія 
України  
Нестора Махна

Д УСРР
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Завдання № 3
2.3.1. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі 

створеного під час Першої світової війни Комітету Південного-
Західного фронту Всеросійського союзу земств і міст: 

А Анат. Ніковський;   Б Д. Дорошенко; 
В Вол. Винниченко;   Г Мик. Міхновський; 
Д С. Петлюра;    Ж А. В’язлов; 
З І. Стешенко.

2.3.2. Визначте фільми режисером яких був Олександр Довженко:
А «Вася Реформатор»;   Б «Коліївщина»; 
В «Іван»;     Г «Ягідка кохання»; 
Д «Симфонія Донбасу»;   Ж «Визволення»; 
З «Наталка Полтавка»

2.3.3. Серед поданих діячів української культури та науки оберіть 
представників театрального мистецтва 1920-30–х рр.

1 Г. Юра    5 В. Підмогильний
2 О. Петрусенко   6 Л. Курбас
3 М. Самокиш   7 М. Заньковецька
4 Б. Ступка

2.3.4. Визначте історичні явища 1920-1930–х рр.
А повстанський рух  В лікнеп
Б парцеляція   Г ревіндикація
Д продрозкладка   Ж соціалізація землі
З «бортьба з вейсманізмом»

ІІІ рівень
3.1. Охарактеризуйте Жовтоводську, Корсунську й Пилявецьку 

битви. Порівняйте їхні наслідки та визначте вплив кожної з них 
на перебіг Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмель-
ницького.

3.2. Визначте чинники, які спричинили зміни у духовному житті 
України на початку XX ст.
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11 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте античні міста-держави, що входили до Боспор-

ського царства:
1) Тіра;   2) Ольвія;  3) Феодосія; 
4) Пантікапей;  5) Херсонес;  6) Фанагорія

А 1, 3, 5  Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6  Г 2, 5, 6

1.1.2. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI – XVII ст.
1) Й.-В. Рутський;   2) Гедеон Балабан; 
3) Ісайя Копинський;  4) Сильвестр Косів; 
5) Іпатій Потій;   6) М. Рогоза.

А 1, 2, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 1, 5, 6

1.1.3. Визначте воєводства в яких протягом другої половини 
ХVI ст. у судочинстві використовувалися Литовський статут та 
українська мова

1) Руське;   2) Белзьке;   3) Волинське; 
4) Подільське;  5) Брацлавське; 6) Київське

А 3, 5, 6  Б 1, 3, 6
В 2, 4, 5  Г 3, 4, 5

1.1.4. Якими словами означали свою національність у XV–XVI ст. 
українці, що навчалися у Західній Європі 

1) «словени»;  2) «русини»;  3) «роксолани»; 
4) укри;   5) «рутенці»;  6) «борисфени»

А 1, 3, 5  Б 2, 3, 4
В 1, 5, 6  Г 2, 3, 5
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Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Деулінського та Андрусівського договорів.
1) селянські повстання під проводом Мухи і Андрія Борули; 
2) виникнення Київського братства; 
3) Хотинська битва; 
4) Чуднівська кампанія; 
5) обрання П. Тетері гетьманом Правобережної України; 
6) Московські статті І. Брюховецького; 
7) «повстання Петрика».

А 1, 3, 5, 6  Б 2, 3, 4, 5
В 3, 4, 5, 6  Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 
1) заперечення пізнання Бога; 
2) самопізнання людини; 
3) обґрунтування Божественної природи самодержавства; 
4) ідея «європейського дому» − згуртування європейських народів 

для подолання турецької експансії; 
5) пошук шляхів людського щастя; 
6) протиставлення насильству, корисливості, нечесно набутому 

багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості.
А 2, 4, 5   Б 2, 3, 5
В 2, 5, 6   Г 1, 4, 6

1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до першої 
половини XVII ст. 

1) «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) 
з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара від сейму до 
сейму, за рекомендацією гетьманів, людину, «яка була б народжена в 
шляхетському стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б 
у війську лад, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на 
призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...»;
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2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або 
унія Великого князівства Литовського з королівством Польським… 
Знаючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом 
народам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили 
без дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі 
нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки 
вбогого майна, алей й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, 
ниви… багато з нашого товариства поранено та знівечено»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. 
Коли турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз 
запорозьких козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений 
такою поразкою настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 
50 золотих кожному татарину, який приведе хоч якогось козака…»;

5) «Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтвер-
дити права і вольності наці військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців 
докладав усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в 
якому він перебуває. Бог не дав мені сил справитися з ним завданням, 
і нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючись виключно 
добром України, відмовляюся від влади»

А 1, 3, 5  Б 3, 4, 6
В 1, 3, 4  Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»:
1) створено «Галицько-Руську матицю»; 
2) надання українському фонетичному правопису статусу офіційного; 
3) скликано собор руських учених у Львові; 
4) створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»; 
5) перетворення Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка на 

НТШ; 6) українцям надана певна кількість місць у австрійському 
парламенті і Галицькому сеймі.

А 1, 2, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 2, 5, 6
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Завдання № 3
1.3.1. Визначте характерні явища у розвитку української культури 

на початку ХХ ст. 
1) формування реалістичного напрямку у літературі; 
2) видання Б.Грінченком 4-томного «Словника української мови»; 
3) звернення українських письменників до жанру новел; 
4) поширення архітектурних стилів рококо та класицизм; 
5) застосування у будівництві конструкцій із металу та залізобетону; 
6) зародження аматорських театрів, гуртків та труп

А 1, 4, 5  Б 2, 3, 6
В 1, 3, 4  Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте громадсько-політичні організації, що у роки Пер-
шої світової війни, підтримували російський уряд: 

1) Союз визволення України; 
2) Товариство українських поступовців; 
3) Карпатсько-Руський визвольний комітет; 
4) Головна українська рада; 
5) група Української соціал-демократичної партії на чолі з С. Петлюрою; 
6) група Української соціал-демократичної партії на чолі з В. Вин-

ниченком.
А 1, 2, 5  Б 2, 3, 5
В 2, 3, 6  Г 2, 3, 6

1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду НЕПу
А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-

ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продовольча 
розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства замі-
нюється натуральним податком…»

Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захоті-
лося ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення 
продуктивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. 
Разом зі мною спустилися два кріпильники… я почав рубати. 
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Працювали ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 
102 тонни…»

В  «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити макси-
мально можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. 
Особливу увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію і 
розвиток металургії та важкого машинобудування»

Г  «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 
10 років свого існування була явно виявлена антирадянська 
контрреволюційна організація… собор визнає дальше існу-
вання УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану…»

1.3.4. Визначте характерні риси соціального розвитку радянської 
України у 30-ті рр. ХХ ст. 

1) рівень життя і побутового забезпечення населяння значно зріс; 
2) 1/3 населення республіки становили жителі міст; 
3) кількість міського населення перевищувала кількість сільського; 
4) зникли категорії приватних торгівців, власників підприємств; 
5) зросла чисельність робітників; 
6) 90% українців продовжувало мешкати у селах

А 1, 2, 4  Б 2, 4, 5
В 3, 4, 6  Г 1, 5, 6

Завдання № 4
1.4.1. Визначте події і явища періоду Великої вітчизняної війни 

пов’язані із самостійницьким напрямком Руху опору:
1) «рейкова війна»;   2) рейд на Правобережну Україну; 
3) «Волинська трагедія»;  4) «бульбівці»; 
5) «похідні групи»;   6) «заградотряди»

А 1, 3, 5  Б 2, 4, 5
В 3, 5, 6  Г 3, 4, 5

1.4.2. Які із поданих тверджень щодо мети вступу УРСР до ООН 
відповідало інтересам радянського керівництва?

1) перетворити Україну на самостійний суб’єкт міжнародної політики; 
2) створити сприятливі умови для побудови міжнародних відносин 

на демократичних засадах; 
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3) нейтралізувати міжнародну підтримку національно-визвольних 
сил, які боролися за відродження незалежної Української держави; 

4) створити сприятливі умови для економічної відбудови України, як 
і інших країн, що постраждали від нацизму; 

5) отримати додаткові голоси в ООН, посиливши вплив СРСР.
А 2, 3;   Б 4, 5
В 1, 3   Г 3, 5

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ХХ з’їзду 
КПРС до заборони Української Гельсінської спілки (УГС)

1) вихід кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»; 
2) «справа лікарів»; 
3) перехід до обов’язкової семирічної освіти; 
4) «кукурудзяна кампанія»; 
5) вихід праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»; 
6) призначення П. Шелеста першим секретарем ЦК КПУ; 
7) вихід праці В. Чорновола «Лихо з розуму»; 
8) економічна реформа М. Рижкова − А. Абалкіна.

А 1, 2, 3, 4  Б 2, 3, 4, 5
В 4, 5, 6, 7  Г 5, 6, 7, 8

1.4.4. Визначте пріоритетні напрямки зовнішньої політики протя-
гом 2010–2012 рр.

А  забезпечення міжнародного визнання, утвердження позабло-
ковості держави, отримання гарантій незалежності та енерге-
тичної безпеки в обмін на ліквідацію ядерної зброї

Б  реалізація багатовекторності зовнішньої політики; співробіт-
ництво з НАТО, активна співпраця в межах СНД

В  спроба збереження балансу інтересів між відносинами з Росією 
та курсом на євроінтеграцію; завершення переговорів про асоці-
йоване членство у ЄС, активізація відносин між державами СНД

Г  пріоритетність євроінтеграційного курсу, активізація відно-
син з НАТО, вступ до Світової організації торгівлі (СОТ)
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між українським містом та визна-
чною архітектурної пам’яткою середньовіччя:
1 Київ А Церква Св. Пантелеймона
2 Луцьк Б Церква Успіння Богородиці Пирогощі
3 Чернігів В П’ятницька церква
4 Галич Г Замок Любарта

Д Замок «Паланок»

2.1.2. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 
1 панегірик А  жанр християнської літератури, в якому описується 

 життя святих та аскетів
2 кант Б  стародавній релігійно-легендарний твір, зміст якого 

не цілком відповідає офіційному віровченню 
3 апокриф В  поетичний жанр, найхарактернішою ознакою якого 

є захоплена похвала та уславлення визначної події 
чи подвигів видатної людини

4 агіографія Г постановка на сцені біблійних сюжетів 
Д  релігійна пісня, молитва, що виконується багатоголосим 

хоровим співом

2.1.3. Установіть відповідність між сферами культури та визнач-
ними діячами ХХ ст. 
1 історія А М. Зеров, Є. Плужник, М. Рильський
2 медицина Б А. Бучма, І. Їжакевич, Н. Ужвій
3 мистецтво В Д. Багалій, М. Василенко, Д. Яворницький
4 література Г М. Гамалія, О. Богомолець, М. Стражеско

Д В. Липківський, М. Борецький, А. Шептицький

2.1.4. Установіть відповідність між суспільно-політичними поді я-
ми та їх наслідками:
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1  запровадження 
НЕПу 

А  запровадження чотирирічного обов’язкового 
 навчання, перехід до семирічної  
шкільної освіти

2  започаткування 
кампанії «все-
народний похід 
за всеобуч»

Б  зростання ефективності сільського господарства  
що дало можливість продавати зерно  
на зовнішніх ринках, створення 
сільськогосподарських кооперативів

3  проголошен-
ня політики 
«коренізаціі»

В  посилення оподаткування індивідуальних  
господарств, заборона використовувати найману 
працю у сільському господарстві

4  перехід до 
політики 
розкуркулення 
селянства

Г  ідеологізація змісту навчання, реорганізація  
2/3 семирічних шкіл у фабрично-заводські училища 
та школи колгоспної молоді, 98 % дітей віком  
до 10 років було охоплено навчанням.

Д  уведення обов’язкового вживання української мови 
в державному діловодстві, зростання питомої ваги 
українців у партійно-державному апараті УСРР.

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між твором та його автором.

1  «Інтернаціоналізм чи русифікація» А В. Мороз
2 «Україна наша радянська» Б І.Дзюба
3 «Собор у риштуванні» В П. Шелест
4 «Мойсей і Датан» Г Є. Сверстюк

Д В. Чорновіл

2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1 девальвація А застій в економіці, виробництві та торгівлі
2 стагнація Б  уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу
3 рецесія В  випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та цінних паперів
4 емісія Г зниження вартості національної валюти

Д перевищення видатків бюджету над його доходами
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2.2.3. Установіть відповідність між періодом та характерними 
особливостями розвитку культури:
1  період Великої 

Вітчизняної війни
А  порошкова металургія, зменшення кількості шкіл 

з українською мовою викладання 
2  післявоєнна 

відбудова
Б  створення у Інституті фізики АН УРСР  

першого ядерного реактора; поява плеяди  
молодих літераторів – В. Симоненка, Л. Костенко,  
Д. Павличко, 

3  «хрущовська 
відлига» 

В  завершення кампанії з ліквідації неписьменності, 
запровадження обов’язкової початкової освіти у 
сільській місцевості та 7-річного навчання у міс-
тах, ліквідація літературно-художніх об’єднань; 

4  «брежнєвський 
застій» 

Г  винайдення методу дугового зварювання під 
флюсом, методу консервації донорської крові; 
«сироватки Богомольця»

Д  перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром 
генетики та кібернетики, боротьба з «українським 
буржуазним націоналізмом» та космополітизмом.

2.2.4. Установіть відповідність між подіями і наслідками:
1 президентські вибори 1994 р. А  розгортання акцій «Україна без 

Кучми», порушення питання 
імпічменту Президента

2  перемога на Євробаченні 2004 р. 
співачки Руслани

Б Євробачення в Україні

3 парламентські вибори 2006 р. В прийняття України до Ради Європи
4 президентські вибори 2010 р. Г створення Антикризової коаліції

Д Конституційна асамблея

Завдання № 3
2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 

знахідки за часом їх створення

А    Б    В    Г 
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2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»;

Б  «фінансовою основою для створення цього товариства послужи-
ла пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Милорадо-
вич. За участю М. Драгоманова було вироблено статут товариства, 
першими головами були: Ю. Цегельський, О. Барвінський»;

В  «вихід у світ друком рукописного твору другої половини 
ХVIII ст. відіграв значну роль у процесі формування історич-
ної і національної свідомості українського народу»;

Г  Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси 
соціального життя в УРСР: 

А поява соціальних мереж Інтернету
Б видання селянам паспортів
В житлова програма «кожній сім’ї – окрему квартиру»
Г безкоштовна загальна середня освіта

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій: 
А  вихід національної  футбольної команди України у чверть фі-

налу на Чемпіонаті світу по футболу
Б Саміту Україна – ЄС у Києві
В вступ України до СОТ
Г візит до України Папи Римського Івана Павла ІІ

ІІІ рівень
3.1. У доповідній записці Академії наук Російської імперії за-

зна чалося: «Великоруську народність, міцну не одною своєю чи-
сель ністю, не лякає існування польської, німецької, латинської, 
вірменської, грузинської, єврейської і татарської літератур у межах 
Росії. Чого ж лякатися малоруської…?» Охарактеризуйте політику 
царського уряду в українському питанні упродовж XIX ст.

3.2. Охарактеризуйте владну політику щодо церкви у радянській Україні.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ЛІТЕРАТУРИ

СЕКЦІЯ «ПЕДАГОГІКА»

9 клас

І рівень
1. Правильне наголошування слів подано в рядку:

а) беремо́, випа́док, чоти́рнадцять, дрібни́й;
б) ви́мога, но́вий, ле́гкий, до́чка;
в) тверди́й, об’є́м, різки́й, бе́сіда.

2. Оберіть правильний варіант вимови слова дериватологія:
а) [дириватоало́г’ійа];
б) [дериеватоло́г’ійа];
в) [деириеватоло́г’ійа].

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом при-:
а) пр…чепити, пр…сісти, пр…бігти, пр…чудовий;
б) пр…бережний, пр…крити, пр…спати, пр…швидшити;
в) пр…бережний, пр…морозити, пр…леглий, пр…мудрий.

4. Позначте рядок, у якому всі слова мають апостроф:
а) харків…янин, моркв…яний, між…ярусний;
б) супер…ядро, торф…яний, прем…єра;
в) мавп…ячий, н…юанс, Х…юстон.

5. Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного похо-
дження записано правильно:

а) Рафаель, Генадій, Горацій, Шиллер, Аполлон; 
б) Галілей, Алла, Карл Ліней, Мoнтеск’є;
в) Жанна, Руссо, Дідро, Мольєр, Россіні.
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6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом:
а) східно/слов’янський, мало/населений, радіо/фізика;
б)  біло/сніжний, південно/східний, аби/який;
в) речення/висловлення, де/який, густо/населений.

7. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників:
а) інтелігентний, дужий, привабливий, широкий, рідний;
б) рідний, русявий, старезний, вишневий, тихий;
в) живий, прехороший, палючий, легкий, сумлінний.

8. Визначте рядок, де всі дієслівні форми минулого часу.
а) писала, прагнув, намалюєш, руйнувало;
б) відчинив, дозволила, виконував, готувало;
в) відрізав, відпочили б, доповів, вишила.

ІІ рівень
1. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні. З’ясуйте, 

яке їх основне значення, а також які типи переносних значень слів 
у поданих реченнях.

Поїзд метро загуркотів, вирвавшись із темного тунелю на 
світлий простір. Унизу, поблискуючи сонячними блискітками, біг 
кудись до моря синій фарватер Дніпра, який скидав зі своїх могут-
ніх плечей кригу і розсував її по берегах. Позаду Сідалковського, 
відбиваючись у великому, на всю стіну, дзеркалі, сновигали туди-
сюди чорні і сірі костюми (О.Чорногуз). В лісі було тихо, між де-
рев ходив місяць і крапав срібне масло в гущавину (М.Хвильовий).

2. Визначте спосіб словотворення і словотворчий засіб.
Аморальний, смішний, безпомилковий, знесилити, безтурбо-

тний, почин, співбесідник, хід, добридень, уповноважений, набе-
режна, сьогодні, бомбити, відмежувати, розумнішати, співав-
тор, вишняк, учений, високість, білосніжний, прибережний.

3. Розкрийте провідні мотиви твору «Всякому місту – звичай 
і права…» Григорія Сковороди.
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ІІІ рівень

1. Поставте пропущені букви і розділові знаки. Поясніть їх вжи-
вання. Сформулюйте правила.

Здавалось далі пл...вти нема куди.
(С) переду  Дніпро мов сп..нився в (не) сподіван..ій затоці ото-

че...ий праворуч ліворуч і просто зелено/жовтими передосі...іми 
б..р..гами. Але пароплав раптом зв..рнув і довга спокійна смуга 
річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії.

Степан стояв коло поруч..я на палубі м...моволі пірнаючи очи-
ма в ту дал..чінь і мірні удари лопастей пароплавного колеса глухі 
капітанові слова коло рупора відб..рали снагу в його думок. Вони 
теж спинялись у тій туман..ій дал..чині де не/помітно зникала 
річка немов обрій становив остан...ю м..жу його прагнень. Хло-
пець (по) волі глянув по ближчих б...р..гах і трохи збентежився на 
повороті праворуч виникло село приховане доти за лукою. Серп-
неве сонце ст...рало бруд з білих хаток мережило чорні шляхи що 
гналися в поле й зникали десь посинівши як річка. І здавалось той 
зниклий шлях з..єднавшись із небом у бе...межній рівнині другою 
галуз..ю в..ртався знову до села несучи йому ввібран..ий простір. 
А третій шлях скотившись до річки брав до села свіжину Дніпра. 
(В. Підмогильний).

2. Поміркуйте над словами: «Із найдрібніших зоряних крихт! 
Вища математика віку: З суми безконечно малих Виникає безконечно 
велике» (Л. Костенко). Свої міркування запишіть у формі невеликого 
твору-роздуму.
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10 клас

І рівень

1. У якому з поданих варіантів написання слів не відбувається 
подовження приголосних?

а) узліс…я, сторіч…я, чуйніст…ю, задоволен…я, щедріст…ю;
б) жовч…ю, любов…ю, радіст…ю, шерст…ю, стат…ей;
в) прибут…я, подорож…ю, повіст…ю, гордіст…ю, міжгір…я.

2. У якому рядку в усіх словах іншомовного походження треба 
писати и?

а) експерт…за, тар…ф, маркет…нг, рат…фікація, конт…нгент;
б) д…агноз, пр…оритет, дж…нси, д…пломат, єг…птянин;
в) ц…вілізований, інст…нкт, пр…зентація, д…ригент, с…крет.

3. У якому рядку всі складні слова пишуться через дефіс?
а)  водо/гін, держ/установа, машино/будівний, механіко/мате-

матичний; 
б)  радіо/лабораторія, синьо/зелений, народо/знавчий, грязе/лі-

кування;
в)  лікар/терапевт, гіркувато/солоний, прем’єр/міністр, науко-

во/технічний.

4. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?
а) Лук…янов, р…ясно, зв…язок, св….ято, з…усилля;
б) з…явитися, об…єднатися, пір…я, гр…ядочка, моркв…яний;
в) матір…ю, від…їзд, розм…якшити, здоров…я, двох…ярусний.

5. Визначте рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:
а) виїзний, чесний, серце, слати;
б) шістнадцять, четвер, місце, адвокатський;
в) скло, пізно, контрастний, мідний.
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6. Позначте рядок, де вжито активний дієприкметник минулого часу.
а)  Розквітлий сад і місячна імла. У вогких вітах – голос солов’їний 

(Є.Маланюк);
б)  Кожне слово команди, кожна відбита годинником секунда на-

завжди карбується тобі в пам’ять (О.Гончар);
в) Листя полум’яніло й вночі, коли цього не було видно(Є.Гуцало).

7.  Визначте речення, в якому правильно вжито пунктуаційні знаки:
а)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський, в дитин-

стві пізнав не тільки злидні щоденні важкі турботи про хліб 
насущний, а й поетичні обряди, сумовиту красу народної піс-
ні (О. Дей);

б)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський в дитин-
стві пізнав не тільки злидні, щоденні важкі турботи про 
хліб насущний, а й поетичні обряди, сумовиту красу народної 
пісні (О. Дей);

в)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський в дитин-
стві пізнав не тільки злидні щоденні важкі турботи про хліб 
насущний, а й поетичні обряди сумовиту красу народної пісні 
(О. Дей).

8. Односкладне речення Зроблено в Софії силу-силенну роботи 
мистецької (П. Загребельний) є:

а) означено-особовим;   б) неозначено-особовим; 
в) узагальнено-особовим;  г) безособовим; 
ґ) називним. 

ІІ рівень

1 .Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть з ними 
речення.

Зірвати маску, підкласти свиню, ловити кожну мить (хвили-
ну), ні в сих ні в тих, як грім серед ясного неба, від серця одлягло, 
підвести під монастир, перебирати в пам’яті, нашому тинові 
двоюрідний пліт, п’яте колесо до воза, бити чолом, висіти на язи-
ці, вискочити, як Пилип з конопель.
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2. Від поданих дієслів утворити усі можливі дієслівні форми. 
Пояснити особливості формотворення.

Працювати, попосидіти, розкричатися, будувати, стрибнути, 
підписати, розлити, фарбувати, аплодувати, зберігати, прези-
дентствувати, дочитатися, літати, сивіти.

3. Розкрийте особливості жанрової специфіки і проблематики 
твору «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого. 

ІІ рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (назвіть тип, 
підкресліть члени речення, подайте схему). Визначте тип і спосіб 
вираження головних членів речення. Поясніть орфограми та вжи-
вання розділових знаків.

А третє, хоча й кипів йому в грудях отой пекельний казанець, 
але вуста чомусь не розтулялися, язик не бажав рухатися – добре 
відав, що коли б таку балачку почав, жінка, так вигідно умощена 
на рядні й досі безсловесна, почне на нього верещати, а з її досі 
сухих очей потече річка сліз, він же, коли таке траплялося, витри-
мати того не міг, трахав дверима й ішов із хати; їдучи з возом, 
того не вчиниш, отож вона криком та слізьми так його затуркає, 
що не знатиме, як розумніше повестися перед панами судовими, 
отож остерігся, аби не вийшло гірше (В. Шевчук).

2. Поміркуйте над зверненням Івана Франка у поемі «Мойсей» 
«Народе мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на 
роздорожжу…» і викладіть свої думки у формі невеликого твору.
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11 клас

І рівень

1. У якому з поданих варіантів написання слів не відбувається 
подовження приголосних?

а) узліс…я, сторіч…я, чуйніст…ю, задоволен…я, щедріст…ю;
б) жовч…ю, любов…ю, радіст…ю, шерст…ю, стат…ей;
в) прибут…я, подорож…ю, повіст…ю, гордіст…ю, міжгір…я.

2. У якому рядку в усіх словах іншомовного походження треба 
писати и?

а) експерт…за, тар…ф, маркет…нг, рат…фікація, конт…нгент;
б) д…агноз, пр…оритет, дж…нси, д…пломат, єг…птянин;
в) ц…вілізований, інст…нкт, пр…зентація, д…ригент, с…крет.

3. У якому рядку всі складні слова пишуться через дефіс?
а)  водо/гін, держ/установа, машино/будівний, механіко/мате-

матичний; 
б)  радіо/лабораторія, синьо/зелений, народо/знавчий, грязе/лі-

кування;
в)  лікар/терапевт, гіркувато/солоний, прем’єр/міністр, науко-

во/технічний.

4. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?
а) Лук…янов, р…ясно, зв…язок, св….ято, з…усилля;
б) з…явитися, об…єднатися, пір…я, гр…ядочка, моркв…яний;
в) матір…ю, від…їзд, розм…якшити, здоров…я, двох…ярусний.

5. Визначте рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:
а) виїзний, чесний, серце, слати;
б) шістнадцять, четвер, місце, адвокатський;
в) скло, пізно, контрастний, мідний.
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6. Позначте рядок, де вжито активний дієприкметник минулого часу.
а)  Розквітлий сад і місячна імла. У вогких вітах – голос соло-

в’їний (Є.Маланюк);
б)  Кожне слово команди, кожна відбита годинником секунда 

назавжди карбується тобі в пам’ять (О.Гончар);
в) Листя полум’яніло й вночі, коли цього не було видно(Є.Гуцало).

7. Визначте речення, в якому правильно вжито пунктуаційні знаки:
а)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський, в дитин-

стві пізнав не тільки злидні щоденні важкі турботи про хліб 
насущний, а й поетичні обряди, сумовиту красу народної піс-
ні (О. Дей);

б)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський в дитин-
стві пізнав не тільки злидні, щоденні важкі турботи про 
хліб насущний, а й поетичні обряди, сумовиту красу народної 
пісні (О. Дей);

в)  Син бідного сільського титаря, Павло Грабовський в дитин-
стві пізнав не тільки злидні щоденні важкі турботи про хліб 
насущний, а й поетичні обряди сумовиту красу народної пісні 
(О. Дей).

8. Односкладне речення Зроблено в Софії силу-силенну роботи 
мистецької (П. Загребельний) є:

а) означено-особовим;   б) неозначено-особовим; 
в) узагальнено-особовим;  г) безособовим; 
ґ) називним.

ІІ рівень

1. Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть з ними 
речення.

Зірвати маску, підкласти свиню, ловити кожну мить (хвили-
ну), ні в сих ні в тих, як грім серед ясного неба, від серця одлягло, 
підвести під монастир, перебирати в пам’яті, нашому тинові 
двоюрідний пліт, п’яте колесо до воза, бити чолом, висіти на язи-
ці, вискочити, як Пилип з конопель.
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3. Від поданих дієслів утворити усі можливі дієслівні форми. 
Пояснити особливості формотворення.

Працювати, попосидіти, розкричатися, будувати, стрибнути, 
підписати, розлити, фарбувати, аплодувати, зберігати, прези-
дентствувати, дочитатися, літати, сивіти.

4. Проаналізуйте вірш Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони 
мовчать…». Визначте літературний рід, вид, жанр, віршовий розмір, 
провідні мотиви, засоби художньої виразності.

Страшні слова, коли вони мовчать,  
коли вони зненацька причаїлись,  
коли не знаєш, з чого їх почать,  
бо всі слова були уже чиїмись. 
 
Хтось ними плакав, мучивсь, болів,  
із них почав і ними ж і завершив.  
Людей мільярди і мільярди слів,  
а ти їх маєш вимовити вперше! 
 
Все повторялось: і краса, й потворність.  
Усе було: асфальти й спориші.  
Поезія - це завжди неповторність,  
якийсь безсмертний дотик до душі.

ІІІ рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (назвіть тип, підкресліть 
члени речення, подайте схему). Визначте тип і спосіб вираження головних 
членів речення. Поясніть орфограми та вживання розділових знаків.

А третє, хоча й кипів йому в грудях отой пекельний казанець, 
але вуста чомусь не розтулялися, язик не бажав рухатися – добре 
відав, що коли б таку балачку почав, жінка, так вигідно умощена 
на рядні й досі безсловесна, почне на нього верещати, а з її досі 
сухих очей потече річка сліз, він же, коли таке траплялося, витри-
мати того не міг, трахав дверима й ішов із хати; їдучи з возом, 
того не вчиниш, отож вона криком та слізьми так його затуркає, 
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що не знатиме, як розумніше повестися перед панами судовими, 
отож остерігся, аби не вийшло гірше (В. Шевчук).
2. Розкрийте проблему митця і народу у формі есе, спираючись на 

твори української художньої літератури.

СЕКЦІЯ «ЖУРНАЛІСТИКА»

9 клас

І рівень
1. Правильне наголошування слів подано в рядку:

а) беремо́, випа́док, чоти́рнадцять, дрібни́й;
б) ви́мога, но́вий, ле́гкий, до́чка;
в) тверди́й, об’є́м, різки́й, бе́сіда.

2. Оберіть правильний варіант вимови слова дериватологія:
а) [дириватоало́г’ійа];
б) [дериеватоло́г’ійа];
в) [деириеватоло́г’ійа].

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом при-:
а) пр…чепити, пр…сісти, пр…бігти, пр…чудовий;
б) пр…бережний, пр…крити, пр…спати, пр…швидшити;
в) пр…бережний, пр…морозити, пр…леглий, пр…мудрий.

4. Позначте рядок, у якому всі слова мають апостроф:
а) харків…янин, моркв…яний, між…ярусний;
б) супер…ядро, торф…яний, прем…єра;
в) мавп…ячий, н…юанс, Х…юстон.

5. Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного похо-
дження записано правильно:

а) Рафаель, Генадій, Горацій, Шиллер, Аполлон; 
б) Галілей, Алла, Карл Ліней, Мoнтеск’є;
в) Жанна, Руссо, Дідро, Мольєр, Россіні.
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6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом:
а) східно/слов’янський, мало/населений, радіо/фізика;
б)  біло/сніжний, південно/східний, аби/який;
в) речення/висловлення, де/який, густо/населений.

7. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників:
а) інтелігентний, дужий, привабливий, широкий, рідний;
б) рідний, русявий, старезний, вишневий, тихий;
в) живий, прехороший, палючий, легкий, сумлінний.

8. Визначте рядок, де всі дієслівні форми минулого часу.
а) писала, прагнув, намалюєш, руйнувало;
б) відчинив, дозволила, виконував, готувало;
в) відрізав, відпочили б, доповів, вишила.

ІІ рівень
1. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні. З’ясуйте, 

яке їх основне значення, а також які типи переносних значень слів 
у поданих реченнях.

Поїзд метро загуркотів, вирвавшись із темного тунелю на 
світлий простір. Унизу, поблискуючи сонячними блискітками, біг 
кудись до моря синій фарватер Дніпра, який скидав зі своїх могут-
ніх плечей кригу і розсував її по берегах. Позаду Сідалковського, 
відбиваючись у великому, на всю стіну, дзеркалі, сновигали туди-
сюди чорні і сірі костюми (О.Чорногуз). В лісі було тихо, між де-
рев ходив місяць і крапав срібне масло в гущавину (М.Хвильовий).

2. Визначте спосіб словотворення і словотворчий засіб.
Аморальний, смішний, безпомилковий, знесилити, безтурбо-

тний, почин, співбесідник, хід, добридень, уповноважений, набе-
режна, сьогодні, бомбити, відмежувати, розумнішати, співав-
тор, вишняк, учений, високість, білосніжний, прибережний.

3. Розкрийте провідні мотиви твору «Всякому місту – звичай 
і права…» Григорія Сковороди.
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ІІІ рівень

1. Поставте пропущені букви і розділові знаки. Поясніть їх вжи-
вання. Сформулюйте правила.

Здавалось далі пл...вти нема куди.
(С) переду  Дніпро мов сп..нився в (не) сподіван..ій затоці ото-

че...ий праворуч ліворуч і просто зелено/жовтими передосі...іми 
б..р..гами. Але пароплав раптом зв..рнув і довга спокійна смуга 
річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії.

Степан стояв коло поруч..я на палубі м...моволі пірнаючи очи-
ма в ту дал..чінь і мірні удари лопастей пароплавного колеса глухі 
капітанові слова коло рупора відб..рали снагу в його думок. Вони 
теж спинялись у тій туман..ій дал..чині де не/помітно зникала 
річка немов обрій становив остан...ю м..жу його прагнень. Хло-
пець (по) волі глянув по ближчих б...р..гах і трохи збентежився на 
повороті праворуч виникло село приховане доти за лукою. Серп-
неве сонце ст...рало бруд з білих хаток мережило чорні шляхи що 
гналися в поле й зникали десь посинівши як річка. І здавалось той 
зниклий шлях з..єднавшись із небом у бе...межній рівнині другою 
галуз..ю в..ртався знову до села несучи йому ввібран..ий простір. 
А третій шлях скотившись до річки брав до села свіжину Дніпра. 
(В. Підмогильний).

2. Поміркуйте над словами: «Із найдрібніших зоряних крихт! 
Вища математика віку: З суми безконечно малих Виникає безконечно 
велике» (Л. Костенко). Свої міркування запишіть у формі невеликого 
твору-роздуму.
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10 клас

І рівень
1. Правильне наголошування всіх слів подано в рядку:

а) а́дже, бе́сіда, вузьки́й, не́сти;
б) ва́жкий, живо́пис, пре́дмет, запита́ння;
в) об’є́кт, м’яки́й, одина́дцять, ви́падок.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається 
спрощення в групах приголосних:

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, ляс(к)нути;
б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний;
в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, виїз(д)ний, улес(т)ливий.

3. Позначте рядок, у якому всі слова з пів-, полу- написано пра-
вильно:

а) піваркуш, пів-відра, полудень;
б) півслова, пів-Європи, полумисок;
в)  пів’ящика, півуроку, пів яблука.

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а) священик, не згасав, маловідомий;
б) вищезгаданий, останній, ані хто;
в) заволзький, безталанний, сьогоднішній.

5.  Позначте рядок, у якому в усіх словах пропущено літеру и:
а) р…тор…ка, серт…ф…кат, д…фіц…т;
б) тар…ф,  кр…терій, стат…ст…ка;
в) с…стема, пр…м’єра, рубр…кація.

6. Позначте рядок з правильним написанням складних слів.
а)  електро-фото-графічний, свіжопофарбований, купівля-про-

даж, важко атлет, гідротурбіна;
б)  залізо-бетон, хліб-сіль, блакитно синій, щиро вдячний, пілот-

випробувач;
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в)  швидкоплинний, суспільно корисний, кисло-солодкий, землез-
навець, тридцятиповерховий.

7.  Позначте рядок з пасивними дієприкметниками.
а) озброєний, написаний, вижатий, подітий;
б) надписаний, віджилий, пофарбований, визначений;
в) пришитий, підготовлений, розквітлий, зруйнований.

8. Односкладне речення Любіть і боріться за щастя безкрає, 
згоріть без остатку за край дорогий (В. Сосюра) є:

а) означено-особовим;   б) неозначено-особовим; 
в) узагальнено-особовим;  г) безособовим; 
ґ) називним.

ІІ рівень

1. Запишіть спільнокореневі слова, розташувавши їх послідовно у 
парах за ланцюговим зв’язком твірної основи. Поясніть спосіб і засіб 
словотворення.

Зразок: весна – весняний – веснянки – веснянкуватий.
Чоботисько, чоботарювати, чоботарський, чобіток, чоботар, 

чобіт; рибний, рибальство, риба, рибальський, риболовля, рибал-
ка, рибалити, рибка, риб’я, рибалонька; цибулька, цибулиння, цибу-
ля, цибулина, цибулинний, цибулевий.

2. Запишіть цифри словами: 
від 544 відняти 21; розподілити між 169 закладами;   віддати 

797 виборцям; проконсультуватися з 40 організаціями; виголоше-
ний у 27 країнах світу; до 685  додати  30; від 77 до 98 відсотків;  
роздати 13 учням;  відповісти 164 делегатам; працювати про-
тягом 47 років; вагою близько 459 кілограмів; заохотити близько 
654 науковців; зафіксувати 157 випадків, 4285 поділити на 25; від 
1984 відняти 631.

3. Розкрийте особливості жанрової специфіки і проблематики 
твору «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого. 
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ІІІ рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (назвіть тип, 
підкресліть члени речення, подайте схему). Визначте тип і спосіб 
вираження головних членів речення. Поясніть орфограми та вжи-
вання розділових знаків.

І саме в цей час, коли пролунали ці сакраментальні слова, на 
шкільному ґанку в недалекому селі дяк Григорій Комарницький пус-
тив вибраний із люльки дим через ніздрі, вуха та очі, але не через 
рота, бо стулив його, і не для того, аби щось комусь затуманити, 
а щоб любо помріяти, адже був поетом, а поети, які не вміють 
мріяти, скудять свою віршотворну жилу, чого дяк поки що й не 
збирався чинити, та ж бо його вірші, певною мірою, годували його 
й сиріт-школярів, котрі в школі жили (В. Шевчук).

2. Поміркуйте над зверненням Івана Франка у поемі «Мойсей» 
«Народе мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роз до-
рожжу…» і викладіть свої думки у формі невеликого твору.

11 клас

І рівень

1. Правильне наголошування всіх слів подано в рядку:
а) а́дже, бе́сіда, вузьки́й, не́сти;
б) ва́жкий, живо́пис, пре́дмет, запита́ння;
в) об’є́кт, м’яки́й, одина́дцять, ви́падок.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається 
спрощення в групах приголосних:

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, ляс(к)нути;
б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний;
в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, виїз(д)ний, улес(т)ливий.
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3. Позначте рядок, у якому всі слова з пів-, полу- написано 
правильно:

а) піваркуш, пів-відра, полудень;
б) півслова, пів-Європи, полумисок;
в)  пів’ящика, півуроку, пів яблука.

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а) священик, не згасав, маловідомий;
б) вищезгаданий, останній, ані хто;
в) заволзький, безталанний, сьогоднішній.

5.  Позначте рядок, у якому в усіх словах пропущено літеру и:
а) р…тор…ка, серт…ф…кат, д…фіц…т;
б) тар…ф,  кр…терій, стат…ст…ка;
в) с…стема, пр…м’єра, рубр…кація.

6. Позначте рядок з правильним написанням складних слів.
а)  електро-фото-графічний, свіжопофарбований, купівля-про-

даж, важко атлет, гідротурбіна;
б)  залізо-бетон, хліб-сіль, блакитно синій, щиро вдячний, пілот-

випробувач;
в)  швидкоплинний, суспільно корисний, кисло-солодкий, землез-

навець, тридцятиповерховий.

9. Позначте рядок з пасивними дієприкметниками.
а) озброєний, написаний, вижатий, подітий;
б) надписаний, віджилий, пофарбований, визначений;
в) пришитий, підготовлений, розквітлий, зруйнований.

10. Односкладне речення Любіть і боріться за щастя безкрає, 
згоріть без остатку за край дорогий (В. Сосюра) є:

а) означено-особовим;   б) неозначено-особовим; 
в) узагальнено-особовим;  г) безособовим; 
ґ) називним.
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ІІ рівень
1. Запишіть спільнокореневі слова, розташувавши їх послідовно 

у парах за ланцюговим зв’язком твірної основи. Поясніть спосіб 
і засіб словотворення.

Зразок: весна – весняний – веснянки – веснянкуватий.
Чоботисько, чоботарювати, чоботарський, чобіток, чоботар, 

чобіт; рибний, рибальство, риба, рибальський, риболовля, рибал-
ка, рибалити, рибка, риб’я, рибалонька; цибулька, цибулиння, цибу-
ля, цибулина, цибулинний, цибулевий.

2. Запишіть цифри словами: 
від 544 відняти 21; розподілити між 169 закладами;   віддати 

797 виборцям; проконсультуватися з 40 організаціями; виголоше-
ний у 27 країнах світу; до 685  додати  30; від 77 до 98 відсотків;  
роздати 13 учням;  відповісти 164 делегатам; працювати про-
тягом 47 років; вагою близько 459 кілограмів; заохотити близько 
654 науковців; зафіксувати 157 випадків, 4285 поділити на 25; від 
1984 відняти 631.

3. Проаналізуйте вірш Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони 
мовчать…». Визначте літературний рід, вид, жанр, віршовий розмір, 
провідні мотиви, засоби художньої виразності.

Страшні слова, коли вони мовчать,  
коли вони зненацька причаїлись,  
коли не знаєш, з чого їх почать,  
бо всі слова були уже чиїмись.  
Хтось ними плакав, мучивсь, болів,  
із них почав і ними ж і завершив.  
Людей мільярди і мільярди слів,  
а ти їх маєш вимовити вперше!  
Все повторялось: і краса, й потворність.  
Усе було: асфальти й спориші.  
Поезія - це завжди неповторність,  
якийсь безсмертний дотик до душі.
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ІІІ рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (назвіть тип, 
підкресліть члени речення, подайте схему). Визначте тип і спосіб 
вираження головних членів речення. Поясніть орфограми та вжи-
вання розділових знаків.

І саме в цей час, коли пролунали ці сакраментальні слова, на 
шкільному ґанку в недалекому селі дяк Григорій Комарницький пус-
тив вибраний із люльки дим через ніздрі, вуха та очі, але не через 
рота, бо стулив його, і не для того, аби щось комусь затуманити, 
а щоб любо помріяти, адже був поетом, а поети, які не вміють 
мріяти, скудять свою віршотворну жилу, чого дяк поки що й не 
збирався чинити, та ж бо його вірші, певною мірою, годували його 
й сиріт-школярів, котрі в школі жили (В. Шевчук).

2.  Розкрийте проблему митця і народу у формі есе, спираючись 
на твори української художньої літератури.
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